
Hlásné profily 
 

Mapa, POVIS 
 
Hlásný profil povodňové služby je místo na vodním toku sloužící ke sledování 

průběhu povodně. Hlásné profily se podle významu rozdělují do tří kategorií. 
 

 
 

Základní hlásné profily - kategorie A  
Jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. 

Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi 
na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Hlásné profily 
kategorie A jsou provozované ČHMÚ, nebo správci povodí a jsou pro ně zpracovány tzv. 
evidenční listy. Hlásné profily kategorie A jsou vybaveny vodoměrnou stanicí s vodočetnou 
latí a místním záznamem nebo automatickou stanicí s dálkovým přenosem dat do sběrného 
centra. 

Profily kategorie A se ve správním obvodu města Cvikov nenacházejí. 
 

Nejbližší hlásný profil kategorie A se nachází na toku Ploučnice v České Lípě (evidenční list 
– aktuální stav) 
 
 
 

Doplňkové hlásné profily - kategorie B  
Jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně 

před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady 
a provozovány místně příslušnými obcemi. K hlásným profilům kategorie B jsou zpracovány 
tzv. evidenční listy. Tyto hlásné profily jsou vybaveny vodočetnou latí. Slouží k pozorování 
organizovanému městu a obci a jejími hlídkovými službami. Informace o stavu vody 
na těchto hlásných profilech jsou významné pro regionální úroveň a směrodatné pro místní 
úroveň (obce ležící níže na toku). 

Profily kategorie B se ve správním obvodu města Cvikov nenachází.  
 
Nejbližší hlásný profil kategorie B se nachází na toku Svitávka v Zákupech (evidenční list – 
aktuální stav) 
 
 
 

Pomocné hlásné profily - kategorie C  
Jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své 

potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Převážně jsou umístěny na menších 
tocích. Tyto hlásné profily jsou vybaveny vodočetnou latí nebo třemi značkami odpovídajícím 
směrodatným limitům pro SPA (1. SPA - zelená, 2. SPA - žlutá, 3. SPA - červená). Informace 
o stavu vody na těchto hlásných profilech jsou směrodatné pro místní úroveň (lokalita, 
příslušnou obec, případně pro obec ležící níže na toku a ORP). 
  

Pozorování vodních stavů zabezpečují v hlásných profilech jejich provozovatelé, 
kteří zasílají hlášení určeným příjemcům v evidenčním listu hlásného profilu 
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Hlásné profily na území SO Města:  
V zájmových katastrálních územích se nachází jeden hlásný profil kategorie C ve správě 

ČHMU (cca 3,65 ř. km3) 
 

 
 
Na území města Cvikova a příslušných místních částí byla nainstalována kontrolní čidla 

pro hlášení dosažených průtoků odpovídajících SPA. V území bylo celkem nainstalováno 
deset kontrolních hladinových čidel. Tato čidla snímají průběh hladin vody v daných místech 
na tocích a po dosažení nastavené zvýšené hladiny vody v daném místě (SPA) se aktivuje 
zařízení, které automaticky vyšle na předem předvolená telefonní čísla SMS zprávy 
obsahující text nesoucí informaci o dosažení povodňového stupně.  
 
 

Čidlo Katastr Tok, 
říční km Umístění 

Výška hladiny 
SPA I SPA II SPAIII 

CV2 
Evidenční list 

 
Lindava Boberský p. 

 0,008 

Most na soutoku  Boberského 
potoka a říčky Svitávky 
směrem od Kunratic v Čechách 
na silnici III.třídy 

90 120 130 

CV3 
Evidenční list Cvikov Boberský p. 

 2,928 
Silniční most ve Cvikově na 
silnici III.třídy. 90 120 130 

CV4 
Evidenční list Cvikov Boberský p.  

3,565 Hlásič umístěn u měrné latě. 100 120 130 

CV5 
Evidenční list Cvikov Boberský p.  

5,154 
Silniční most ve Cvikově, 
strana proti proudu. 100 120 130 

CV6 
Evidenční list Cvikov 

Rousínovský 
p.  
0,283 

Silniční most ve Cvikově, 
směrem k plicní léčebně v 
Martinově údolí. 

100 120 130 

                                                 
3 říční kilometráž odvozená dle DIBAVOD 

Kategorie  Umístění Výška hladiny na vodoměrné lati  
SPA I SPA II SPA III 

C 
Evidenční list 
Aktuální stav 

profil na Boberském potoce ve 
městě Cvikov v Nábřežní ulici 
nedaleko č. p. 254 Cvikov II 

90 cm 120 cm 130 cm 
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CV7 
Evidenční list Naděje Hamerský p.  

2,714 
Silniční most v místní  části 
Naděje - Hamr. Zhruba 800 m 
pod přehradní nádrží Naděje 

100 120 130 

CV8 
Evidenční list Lindava Boberský p.  

0,242 
Umístění na mostku na okraji 
místní části Lindava. 100 120 130 

CV9 
Evidenční list Cvikov Boberský p. 

 3,132 
Na opěrné zdi Boberského 
potoka ve Cvikově. 100 120 130 

CV10 
Evidenční list Cvikov Boberský p.  

4,13 
Silniční most ve Cvikově v ul. 
Nábřežní za Hotelem Sever. 100 120 130 

CV11 
Evidenční list Cvikov Boberský p.  

4,55 
Na levé straně opěrné zdi u 
mostku směrem po proudu v ul. 
Potoční ve Cvikově. 

100 120 130 

 
 
 
Při dosažení jednotlivých SPA jsou SMS zprávy odesílány: 
 
1. starostce města Cvikov (tel.: 604 923 632) 
2. místostarostovi města Cvikov (tel.: 602 192 446) 
3. veliteli Městské policie Cvikov (tel. 602 315 695) 
4. veliteli SDH (tel. 724 179 807) 
 
Profily č. CV2, CV3, CV4 a CV5 jsou doplněny o kamerový systém. (aktuální stav) 
Mapa  
 

Společně s instalací pomocných kontrolních profilů byl na území města Cvikova a 
příslušných místních částí Lindava, Drnovce, Trávník a Naděje nainstalován místní hlásný 
systém o celkovém počtu 99 ks hlásičů. Tento systém slouží jako varovný a informační 
systém v případě povodňového nebezpečí pro občany všech částí jmenovaných obcí.   
 
Srážkoměrné stanice 
 
Mapa, POVIS 
 

 
Srážkoměrné stanice ve vlastnictví ČHMÚ: 

 
Meteorologické stanice patřící do správy ČHMÚ jsou dostupné na internetové adrese 
http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_act_rain.php. 
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Stanice Provozuje Obec 
Mařenice 

(Aktuální stav) 
ČHMÚ Ústí nad 

Labem Mařenice 

 
Stanice Provozuje Obec 

Nový Bor 
(Aktuální stav) 

ČHMÚ Ústí nad 
Labem Nový Bor 
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