Osnova zprávy po povodni:
Zprávu o povodni zpracovává povodňový orgán obce pokud při proběhlé povodni byly vyhlášeny
stupně povodňové aktivity (II. a III. SPA), došlo-li ke vzniku povodňových škod ne území obce nebo byly
prováděny zabezpečovací a záchranné práce.
A.
Identifikační údaje
Uvedou se základní identifikační údaje:
• název obce, kde k povodni došlo,
• datum vzniku a ukončení povodně,
• vodní tok (toky), na nichž došlo k povodni,
• kdo zprávu zpracoval,
• datum zpracování zprávy.
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Přičiny a průběh povodně
základní údaje o přičinách povodně (letní ze srážek, zimní apod.),
stav na vodních tocích před povodní (zanesený průtočný profil, v opravě apod.), popř. na vodních
dílech,
průběh hydrologických jevů za povodně (vznik zátarasů, ucpání mostů, mistní průlomové vlny,
průběh ledových jevů apod.),
kulminační průtoky a čas kulminace průtoků (vycházet ze záznamů v povodňové knize),
zaplavená území (rozlišovat vylití z řeky nebo zaplavení vnitřními vodami),
ovlivnění průtoků vodními díly.
Provedená opatření
zhodnocení činnosti vlastních složek (hlásná služba, hlídková služba),
přehled dosažených a vyhlášených stupňů povodňové aktivity (čas a způsob vyhlášení, odvolání),
přehled přijatých opatření a zhodnocení jejich účinnosti,
zhodnocení provedených zabezpečovacích prací, jejich účinnost,
zhodnocení provedených záchranných prací, počet evakuovaných, zraněných, mrtvých,
přehled o vyžádané další pomocí,
zhodnocení spolupráce s ostatními povodňovými orgány, správcem toku, předpovědní službou
apod.
zhodnocení komunikace a závad v komunikaci během povodně.
Rozsah a odhad výše povodňových škod
rozsah povodňových škod na majetku obce (věcný popis),
rozsah povodňových škod na majetku ostatních (správců komunikací, sítí apod.),
náklady na provádění zabezpečovací a záchranné práce uložené PO obce,
majetková újma vzniklá v důsledku činnosti nebo opatření uložených v době povodně
povodňovým orgánem obce,
odhad výše povodňových škod na majetku obce,
při stanovení rozsahu a výše povodňových škod vycházet mj. ze závěrů provedené prohlídky
vodních toků.
Návrh na odtranění následků povodně
návrhy na odstranění bezprostředních následků povodně (čištění koryta, čištění studní, náhradní
zásobování pitnou vodou, očkování, dopravní obslužnost apod.),
návrhy na investiční výstavbu pro zabránění vzniku povodňových škod při další povodni,

•

návrh na zlepšení organizační činnosti (hlídková, hlásná, předpovědní služby, součinnost
s ostatními povodňovými orgány, se správcem toků, zlepšení komunikace). Tyto návrhy
realizovat při aktualizaci povodňového plánu.

