
 

Zpracování podkladů pro stanovení záplavových území 

a map povodňového ohrožení v územní působnosti 

státního podniku Povodí Ohře 

Část 9. 
Borský potok (IDVT 10226592) – studie záplavového území 

ř. km  1,994 – 3,625 

H. Evidenční listy objektů 

 
 

LISTOPAD 2022 

OBJEDNATEL                                                                                       ZHOTOVITEL 
                                                                                     
 



ř. km 2.154

0

Dno:

Tabulka:
Q1 Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 Q500 

(1.5 m³/s) (2.3 m³/s) (3.7 m³/s) (4.9 m³/s) (6.4 m³/s) (8.5 m³/s) (10.4 m³/s) (16.5 m³/s)

416.33 416.42 416.50 416.56 416.61 416.66 416.71 416.82

415.82 415.92 416.03 416.10 416.17 416.25 416.31 416.43

zahlcený a 

přelévaný

zahlcený a 

přelévaný

zahlcený a 

přelévaný

zahlcený a 

přelévaný

zahlcený a 

přelévaný

zahlcený a 

přelévaný

zahlcený a 

přelévaný

zahlcený a 

přelévaný

Zpracování podkladů pro stanovení záplavových území a map povodňového ohrožení v územní 

působnosti státního podniku Povodí Ohře
H Evidenční listy

Borský potok (IDVT 10226592) – studie záplavového území, ř. km  1,994 – 3,625 S

Evidenční list objektu

Příčný profil PF_3_P betonový propustek DN 800

Celkový pohled na objekt     Přehledná situace                     

414.93 m n. m. Spodní hrana mostovky: 415.72 m n. m. Horní hrana mostovky: 416.20 m n. m.

proudění

Kóta hladiny horní vody

Kóta hladiny dolní vody

Vliv na proudění

Měrná křivka průtoků:
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Stránka 1 z 2



pohled na koryto z (od) objektu po vodě                 pohled na koryto z (od) objektu proti vodě                 

pohled do LB území                                   pohled do PB území                

Zpracování podkladů pro stanovení záplavových území a map povodňového ohrožení v územní 

působnosti státního podniku Povodí Ohře
H Evidenční listy

Borský potok (IDVT 10226592) – studie záplavového území, ř. km  1,994 – 3,625 S

pohled z horní vody na objekt                          pohled z dolní vody na objekt      

Stránka 2 z 2



ř. km 2.245

0

Dno:

Tabulka:
Q1 Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 Q500 

(1.5 m³/s) (2.3 m³/s) (3.7 m³/s) (4.9 m³/s) (6.4 m³/s) (8.5 m³/s) (10.4 m³/s) (16.5 m³/s)

417.48 417.67 417.76 417.81 417.87 417.93 417.98 418.12

416.64 416.74 416.84 416.91 416.98 417.08 417.14 417.29

zahlcený
zahlcený a 

přelévaný

zahlcený a 

přelévaný

zahlcený a 

přelévaný

zahlcený a 

přelévaný

zahlcený a 

přelévaný

zahlcený a 

přelévaný

zahlcený a 

přelévaný

Zpracování podkladů pro stanovení záplavových území a map povodňového ohrožení v územní 

působnosti státního podniku Povodí Ohře
H Evidenční listy

Borský potok (IDVT 10226592) – studie záplavového území, ř. km  1,994 – 3,625 S

Evidenční list objektu

Příčný profil PF_6_P korugovaný propustek DN 800

Celkový pohled na objekt     Přehledná situace                     

415.80 m n. m. Spodní hrana mostovky: 416.60 m n. m. Horní hrana mostovky: 417.52 m n. m.

proudění

Kóta hladiny horní vody

Kóta hladiny dolní vody

Vliv na proudění

Měrná křivka průtoků:
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Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 
Q500 
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Stránka 1 z 2



pohled na koryto z (od) objektu po vodě                 pohled na koryto z (od) objektu proti vodě                 

pohled do LB území                                   pohled do PB území                

Zpracování podkladů pro stanovení záplavových území a map povodňového ohrožení v územní 

působnosti státního podniku Povodí Ohře
H Evidenční listy

Borský potok (IDVT 10226592) – studie záplavového území, ř. km  1,994 – 3,625 S

pohled z horní vody na objekt                          pohled z dolní vody na objekt      

Stránka 2 z 2



ř. km 2.389

0

Dno:

Tabulka:
Q1 Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 Q500 

(1.5 m³/s) (2.3 m³/s) (3.7 m³/s) (4.9 m³/s) (6.4 m³/s) (8.5 m³/s) (10.4 m³/s) (16.5 m³/s)

419.72 420.09 420.27 420.33 420.40 420.47 420.53 420.67

419.41 419.57 419.68 419.75 419.84 419.96 420.06 420.29

zahlcený
zahlcený a 

přelévaný

zahlcený a 

přelévaný

zahlcený a 

přelévaný

zahlcený a 

přelévaný

zahlcený a 

přelévaný

zahlcený a 

přelévaný

zahlcený a 

přelévaný

Zpracování podkladů pro stanovení záplavových území a map povodňového ohrožení v územní 

působnosti státního podniku Povodí Ohře
H Evidenční listy

Borský potok (IDVT 10226592) – studie záplavového území, ř. km  1,994 – 3,625 S

Evidenční list objektu

Příčný profil PF_10_P korugovaný propustek DN 1000

Celkový pohled na objekt     Přehledná situace                     

418.68 m n. m. Spodní hrana mostovky: 419.70 m n. m. Horní hrana mostovky: 420.07 m n. m.

proudění

Kóta hladiny horní vody

Kóta hladiny dolní vody

Vliv na proudění

Měrná křivka průtoků:
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pohled na koryto z (od) objektu po vodě                 pohled na koryto z (od) objektu proti vodě                 

pohled do LB území                                   pohled do PB území                

Zpracování podkladů pro stanovení záplavových území a map povodňového ohrožení v územní 

působnosti státního podniku Povodí Ohře
H Evidenční listy

Borský potok (IDVT 10226592) – studie záplavového území, ř. km  1,994 – 3,625 S

pohled z horní vody na objekt                          pohled z dolní vody na objekt      

Stránka 2 z 2



ř. km 2.617

0

Dno:

Tabulka:
Q1 Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 Q500 

(1.5 m³/s) (2.3 m³/s) (3.7 m³/s) (4.9 m³/s) (6.4 m³/s) (8.5 m³/s) (10.4 m³/s) (16.5 m³/s)

422.99 423.29 423.44 423.52 423.59 423.70 423.76 423.92

422.32 422.53 422.75 422.90 423.07 423.26 423.38 423.64

zahlcený
zahlcený a 

přelévaný

zahlcený a 

přelévaný

zahlcený a 

přelévaný

zahlcený a 

přelévaný

zahlcený a 

přelévaný

zahlcený a 

přelévaný

zahlcený a 

přelévaný

Zpracování podkladů pro stanovení záplavových území a map povodňového ohrožení v územní 

působnosti státního podniku Povodí Ohře
H Evidenční listy

Borský potok (IDVT 10226592) – studie záplavového území, ř. km  1,994 – 3,625 S

Evidenční list objektu

Příčný profil PF_14_P betonový propustek DN 900

Celkový pohled na objekt     Přehledná situace                     

421.56 m n. m. Spodní hrana mostovky: 422.71 m n. m. Horní hrana mostovky: 423.03 m n. m.

proudění

Kóta hladiny horní vody

Kóta hladiny dolní vody

Vliv na proudění

Měrná křivka průtoků:
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pohled na koryto z (od) objektu po vodě                 pohled na koryto z (od) objektu proti vodě                 

pohled do LB území                                   pohled do PB území                

Zpracování podkladů pro stanovení záplavových území a map povodňového ohrožení v územní 

působnosti státního podniku Povodí Ohře
H Evidenční listy

Borský potok (IDVT 10226592) – studie záplavového území, ř. km  1,994 – 3,625 S

pohled z horní vody na objekt                          pohled z dolní vody na objekt      

Stránka 2 z 2



ř. km 2.626

0

Dno:

Tabulka:
Q1 Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 Q500 

(1.5 m³/s) (2.3 m³/s) (3.7 m³/s) (4.9 m³/s) (6.4 m³/s) (8.5 m³/s) (10.4 m³/s) (16.5 m³/s)

423.48 423.55 423.65 423.74 423.84 423.87 423.93 424.10

423.03 423.33 423.48 423.55 423.63 423.74 423.80 423.97

zahlcený a 

přelévaný

zahlcený a 

přelévaný

zahlcený a 

přelévaný

zahlcený a 

přelévaný

zahlcený a 

přelévaný

zahlcený a 

přelévaný

zahlcený a 

přelévaný

zahlcený a 

přelévaný

Zpracování podkladů pro stanovení záplavových území a map povodňového ohrožení v územní 

působnosti státního podniku Povodí Ohře
H Evidenční listy

Borský potok (IDVT 10226592) – studie záplavového území, ř. km  1,994 – 3,625 S

Evidenční list objektu

Příčný profil PF_15_P betonový propustek DN 600

Celkový pohled na objekt     Přehledná situace                     

421.88 m n. m. Spodní hrana mostovky: 422.48 m n. m. Horní hrana mostovky: 423.26 m n. m.

proudění

Kóta hladiny horní vody

Kóta hladiny dolní vody

Vliv na proudění

Měrná křivka průtoků:
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pohled na koryto z (od) objektu po vodě                 pohled na koryto z (od) objektu proti vodě                 

pohled do LB území                                   pohled do PB území                

Zpracování podkladů pro stanovení záplavových území a map povodňového ohrožení v územní 

působnosti státního podniku Povodí Ohře
H Evidenční listy

Borský potok (IDVT 10226592) – studie záplavového území, ř. km  1,994 – 3,625 S

pohled z horní vody na objekt                          pohled z dolní vody na objekt      

Stránka 2 z 2



ř. km 2.691

0

Dno:

Tabulka:
Q1 Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 Q500 

(1.5 m³/s) (2.3 m³/s) (3.7 m³/s) (4.9 m³/s) (6.4 m³/s) (8.5 m³/s) (10.4 m³/s) (16.5 m³/s)

423.95 424.38 424.59 424.64 424.69 424.74 424.80 424.96

423.58 423.69 423.81 423.91 424.02 424.13 424.23 424.41

zahlcený
zahlcený a 

přelévaný

zahlcený a 

přelévaný

zahlcený a 

přelévaný

zahlcený a 

přelévaný

zahlcený a 

přelévaný

zahlcený a 

přelévaný

zahlcený a 

přelévaný

Zpracování podkladů pro stanovení záplavových území a map povodňového ohrožení v územní 

působnosti státního podniku Povodí Ohře
H Evidenční listy

Borský potok (IDVT 10226592) – studie záplavového území, ř. km  1,994 – 3,625 S

Evidenční list objektu

Příčný profil PF_18_M cestní betonový mostek

Celkový pohled na objekt     Přehledná situace                     

422.60 m n. m. Spodní hrana mostovky: 423.66 m n. m. Horní hrana mostovky: 424.05 m n. m.

proudění

Kóta hladiny horní vody

Kóta hladiny dolní vody

Vliv na proudění

Měrná křivka průtoků:

Q1

Q2
Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 
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pohled na koryto z (od) objektu po vodě                 pohled na koryto z (od) objektu proti vodě                 

pohled do LB území                                   pohled do PB území                

Zpracování podkladů pro stanovení záplavových území a map povodňového ohrožení v územní 

působnosti státního podniku Povodí Ohře
H Evidenční listy

Borský potok (IDVT 10226592) – studie záplavového území, ř. km  1,994 – 3,625 S

pohled z horní vody na objekt                          pohled z dolní vody na objekt      

Stránka 2 z 2



ř. km 2.765

0

Dno:

Tabulka:
Q1 Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 Q500 

(1.5 m³/s) (2.3 m³/s) (3.7 m³/s) (4.9 m³/s) (6.4 m³/s) (8.5 m³/s) (10.4 m³/s) (16.5 m³/s)

424.47 425.02 425.33 425.45 425.55 425.67 425.75 425.97

424.17 424.46 424.65 424.71 424.78 424.86 424.95 425.18

zahlcený
zahlcený a 

přelévaný

zahlcený a 

přelévaný

zahlcený a 

přelévaný

zahlcený a 

přelévaný

zahlcený a 

přelévaný

zahlcený a 

přelévaný

zahlcený a 

přelévaný

proudění

Kóta hladiny horní vody

Kóta hladiny dolní vody

Vliv na proudění

Měrná křivka průtoků:

423.30 m n. m. Spodní hrana mostovky: 423.30 m n. m. Horní hrana mostovky: 424.96 m n. m.

Příčný profil PF_22_M cestní betonový mostek

Celkový pohled na objekt     Přehledná situace                     

Zpracování podkladů pro stanovení záplavových území a map povodňového ohrožení v územní 

působnosti státního podniku Povodí Ohře
H Evidenční listy

Borský potok (IDVT 10226592) – studie záplavového území, ř. km  1,994 – 3,625 S

Evidenční list objektu
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pohled na koryto z (od) objektu po vodě                 pohled na koryto z (od) objektu proti vodě                 

pohled do LB území                                   pohled do PB území                

Zpracování podkladů pro stanovení záplavových území a map povodňového ohrožení v územní 

působnosti státního podniku Povodí Ohře
H Evidenční listy

Borský potok (IDVT 10226592) – studie záplavového území, ř. km  1,994 – 3,625 S

pohled z horní vody na objekt                          pohled z dolní vody na objekt      

Stránka 2 z 2



ř. km 3.106

0

Dno:

Tabulka:
Q1 Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 Q500 

(1.5 m³/s) (2.3 m³/s) (3.7 m³/s) (4.9 m³/s) (6.4 m³/s) (8.5 m³/s) (10.4 m³/s) (16.5 m³/s)

436.11 436.34 436.43 436.49 436.53 436.60 436.64 436.77

431.73 431.84 432.01 432.13 432.25 432.40 432.52 432.82

zahlcený
zahlcený a 

přelévaný

zahlcený a 

přelévaný

zahlcený a 

přelévaný

zahlcený a 

přelévaný

zahlcený a 

přelévaný

zahlcený a 

přelévaný

zahlcený a 

přelévaný

Zpracování podkladů pro stanovení záplavových území a map povodňového ohrožení v územní 

působnosti státního podniku Povodí Ohře
H Evidenční listy

Borský potok (IDVT 10226592) – studie záplavového území, ř. km  1,994 – 3,625 S

Evidenční list objektu

Příčný profil PF_26_H hráz rybníka a cestní betonový propustek DN 900

Celkový pohled na objekt     Přehledná situace                     

434.84 m n. m. Spodní hrana mostovky: 435.72 m n. m. Horní hrana mostovky: 436.25 m n. m.

proudění

Kóta hladiny horní vody

Kóta hladiny dolní vody

Vliv na proudění

Měrná křivka průtoků:
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pohled na koryto z (od) objektu po vodě                 pohled na koryto z (od) objektu proti vodě                 

pohled do LB území                                   pohled do PB území                

Zpracování podkladů pro stanovení záplavových území a map povodňového ohrožení v územní 

působnosti státního podniku Povodí Ohře
H Evidenční listy

Borský potok (IDVT 10226592) – studie záplavového území, ř. km  1,994 – 3,625 S

pohled z horní vody na objekt                          pohled z dolní vody na objekt      
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ř. km 3.272

0

Dno:

Tabulka:
Q1 Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 Q500 

(1.5 m³/s) (2.3 m³/s) (3.7 m³/s) (4.9 m³/s) (6.4 m³/s) (8.5 m³/s) (10.4 m³/s) (16.5 m³/s)

437.90 437.99 438.09 438.15 438.22 438.28 438.32 438.46

437.23 437.34 437.50 437.61 437.72 437.86 437.97 438.23

zahlcený a 

přelévaný

zahlcený a 

přelévaný

zahlcený a 

přelévaný

zahlcený a 

přelévaný

zahlcený a 

přelévaný

zahlcený a 

přelévaný

zahlcený a 

přelévaný

zahlcený a 

přelévaný

Zpracování podkladů pro stanovení záplavových území a map povodňového ohrožení v územní 

působnosti státního podniku Povodí Ohře
H Evidenční listy

Borský potok (IDVT 10226592) – studie záplavového území, ř. km  1,994 – 3,625 S

Evidenční list objektu

Příčný profil PF_29_M cestní betonový mostek

Celkový pohled na objekt     Přehledná situace                     

436.57 m n. m. Spodní hrana mostovky: 437.07 m n. m. Horní hrana mostovky: 437.87 m n. m.

proudění

Kóta hladiny horní vody

Kóta hladiny dolní vody

Vliv na proudění

Měrná křivka průtoků:
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pohled na koryto z (od) objektu po vodě                 pohled na koryto z (od) objektu proti vodě                 

pohled do LB území                                   pohled do PB území                

Zpracování podkladů pro stanovení záplavových území a map povodňového ohrožení v územní 

působnosti státního podniku Povodí Ohře
H Evidenční listy

Borský potok (IDVT 10226592) – studie záplavového území, ř. km  1,994 – 3,625 S

pohled z horní vody na objekt                          pohled z dolní vody na objekt      
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