Termíny a definice
V textu jsou použity termíny podle ČSN 75 0101 a ČSN 73 6530
Povodňový plán jako základní dokument ochrany před povodněmi slouží ke koordinaci
činností v daném území v době povodňové situace. Povodňový plán je souhrn organizačních
a technických opatření, potřebných k odvrácení nebo zmírnění škod při povodních na
životech a majetku občanů a společnosti a na životním prostředí. Povodňovým plánem se řeší
ochrana určitého území, nemovitosti a realizace stavby. Povodňové plány menších celků musí
být v souladu s povodňovým plánem vyššího stupně, soulad potvrzuje příslušný povodňový
orgán na titulní straně povodňového plánu.
Povodňový plán obce řeší ve vazbě na velikost, vnitřní územní členění osídlení,
územní rozsah předpokládané záplavy přípravu a zabezpečení vyrozumívací, organizační,
technická, evakuační a jiná konkrétní opatření, využití vlastních, místně dostupných sil
a prostředků složek integrovaného záchranného systému a ostatních místně dostupných sil
a prostředků právnických a fyzických osob k organizovanému řízení a přístupů, směřujících
k záchraně ohroženého obyvatelstva a majetku ve své územní působnosti. Obsahuje přehled
a bilanci sil a prostředků integrovaného záchranného systému organizovaného na území obce,
včetně ostatních použitelných sil a prostředků místně dostupných právnických a fyzických
osob i sil a prostředků pro nezbytnou pomoc z prostorů kolem obce, neohrožených možnými
povodněmi. Jedná se o prováděcí plán opatření s výraznými rysy koordinačními,
součinnostními, systémovou připraveností postupů od vyhlášení nebezpečí povodně,
provázaností postupů při řízení a usměrňování jednotlivých opatření k ochraně
a minimalizování následků povodně. Samostatnou přílohou je výpis z Plánu ochrany území
pod vodním dílem před zvláštní povodní, pokud může být obec vodním dílem ohrožena. Jako
samostatné přílohy jsou i povodňové plány vlastníků nemovitostí.
Nebezpečí povodně: situace vzniklé zejména při
– dosažení stanoveného limitu vodního stavu nebo průtoku ve vodním toku a jeho stoupající
tendenci;
– déletrvajících vydatných dešťových srážkách, popřípadě prognóze nebezpečí intenzivních
dešťových srážek, očekávaném náhlém tání, nebezpečném chodu ledů nebo při vzniku
nebezpečných ledových zácp a nápěchů;
– vzniku mimořádné situace na vodním díle, kdy hrozí nebezpečí jeho poruchy
Přirozená povodeň: povodeň způsobená přírodními jevy, zejména táním, dešťovými
srážkami nebo chodem ledů, kdy dojde k přechodnému výraznému zvýšení hladiny vodních
toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního
toku a může způsobit škody; přirozenou povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím,
že z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je
nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod
Zvláštní povodeň: povodeň způsobená umělými vlivy, zejména poruchou vodního díla, která
může vést až k jeho havárii (protržení) nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním
díle
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ČÍSLO POPISNÉ
ČESKÝ HYDROMETEROLOGICKÝ ÚSTAV
ČISTIČKA ODPADNÍCH VOD
DIGITÁLNÍ POVODŇOVÝ PLÁN
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR
INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM
JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ
LESY ČESKÉ REPUBLIKY
MĚSTSKÝ ÚŘAD
MĚSTSKÁ POLICIE
MANIPULAČNÍ ŘÁD
MALÁ VODNÍ ELEKTRÁRNA
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
OPERAČNÍ A INFORMAČNÍ STŘEDISKO
OBEC S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ
OBECNÍ ÚŘED
POVODŇOVÁ AKTIVITA
POVODŇOVÁ KOMISE
POVODŇOVÝ PLÁN
ŘÍČNÍ KILOMETR
STÁTNÍ PODNIK
SPRÁVNÍ OBVOD
STUPEŇ POVODŇOVÉ AKTIVITY
TECHNICKO BEZPEČNOSTNÍ DOZOR
UCELENÉ POVODÍ
VODNÍ DÍLO

