7. PRVNÍ STUPEŇ POVODŇOVÉ AKTIVITY– BDĚLOST
(tento stav nastává – nevyhlašuje se)
Poznámka - první stupeň povodňové aktivity lze také přirovnat k ostražitosti, tedy ke stavu, kdy
Povodňová komise města Volary musí věnovat velkou pozornost vývoji počasí a vodním stavům
na vodních tocích v k.ú., které mohou ovlivnit povodňové nebezpečí. Dochází k stavu, kdy může
dojít k ohrožení velkou vodou, ovšem také nemusí, velmi záleží na vývoji vzniklé situace,
například delší dobu prší (nebo rychlé odtávání sněhu) půda je již dešťovými srážkami nasycena
a voda se dále nevsakuje (nebo půda je promrzlá), voda teče po komunikacích, atd.
I. stupeň povodňové aktivity (SPA) - nastává při dosažení limitních hodnot - zvýšení hladiny
vody k zelené značce v pomocném hlásném profilu, nebo dochází při dlouhotrvajících dešťových
srážkách k nasycování zeminy. Na vodočetné lati Soumarský most byla dosažena limitní výška
vodní hladiny - 102 cm (zelená značka).
Hlavní úkoly a opatření I. stupně povodňové aktivity:
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Úkol – opatření
Svolat část povodňové komise – posoudit vzniklou situaci, a
vydat úkoly. Prostudovat Povodňový plán města Volary.

Plní - odpovídá
předseda PK
+ povodňová komise

Zahájit činnost hlásné a hlídkové služby - průběžné sledování
hlásná a hlídková služba
vodních stavů na vodních tocích. Zahájit manipulaci na
+ SDH
Pivovarském rybníku.
Průběžně monitorovat kritická místa.
Sledovat informace hromadných sdělovacích prostředků o
předpovědi počasí. Získávat informace od PK obce Lenora
nadřízené PK ORP Prachatice a dispečinku Povodí Vltavy, s.p.
povodňová komise
Č. Budějovice. Průběžně sledovat prognózu vývoje a stavu počasí
pomocí Českého hydrometeorologického ústavu - www.chmu.cz
a www.voda.gov.cz
Provést povodňovou prohlídku - závady, důraz na předměty
v těsné blízkosti břehových hran (složené dříví, větve, popelnice, určené osoby PK + SDH
auta, lodě, atd.).
Připravit nezbytný počet pracovníků s technikou do hotovosti.
Navázat spojení s právnickými osobami které poskytují
vyčleněnou techniku a materiál.
Vyčlenit dostatečné množství ochranných pomůcek pro práci ve
vodě a v dešti, kontrola základních zdravotnických pomůcek.
Zprovoznit svítilny a prostředky pro práci za tmy.
Prověřit provozuschopnost výstroje, nářadí a materiálu nutného
pro práci (provazy, bidla, háky, atd.).
Doplnit PHM do vozidel a techniky, která by byla nasazena při
povodni.

10 Průběžně provádět zápisy do povodňové knihy.

určené osoby v PK
PK+ SDH
určené osoby
PK+ SDH
určené osoby
zapisovatelka
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