Povodňová situace březen 2005
14.3. v 08,00 hod. porada u pí. starostky (vedoucí TS, ÚKŘ), úkoly:
1. Provést povodňovou prohlídku koryta Berounky, zabezpečení písku, prověřit poklopy
na dešťovou kanalizaci – TS.
2. Požadavek na MHMP k zabezpečení 1 000 ks dvoukomorových povodňových pytlů, 3
ks plničky, 6 ks čerpadel – ÚKŘ, předáno p. Janichovi v 10,00 hod. u pí starostky.
3. Prověrka dosažitelnosti členů povodňové komise (14.3.), prověrka spojení na firmy
v zátopové oblasti (15.3.) – ÚKŘ.
4. Povodňovým orgánem pravidelně sledovat stav Berounky podle limnigrafu Beroun a
na limnigrafické lati pod lávkou přes Berounku – pí. Nováková.
17.3.
1. Provedena kontrola Rymáně a Zděře, ÚKŘ v 12,30 – 15,45 hod.
2. V 14,00 hod. uzavření desky na potrubí odvodnění Zděře do Berounky, styčný
pracovník p. SOHR, výška hladiny vody v kontrolní šachtě byla 40 cm, zatopení
oranžové roury cca 5 cm, při vpusti do Berounky voda 2 cm přes okraj, na vodočetné
lati stav 191,80 – p. Poslušný.
V 20,00 hod. I. SPA – stav na vodočtu Beroun 260 cm, vodočetná lať Radotín
3. Povodňové prohlídky, sledování limnigrafu Beroun – do 11,00 hod. pí. Žižková
4. Povodňové prohlídky, sledování limnigrafu Beroun – do 02,00 hod. p. Poslušný
(18.3.)
18.3.
1. Povodňové prohlídky, sledování limnigrafu Beroun – do 05,00 hod. p. Čornej
2. Povodňové prohlídky, sledování limnigrafu Beroun – do 07,00 hod. p. Moravec
3. V 08,00 hod. zasedání Povodňové komise, pí. Žižková, Nováková, p. Čornej,
Moravec, Poslušný, Jirásek, Souček, Kratochvíl.
Úkoly:
- styčný pracovník MHMP, OKŘ – p. Janich,
- objednání 1 000 ks pytlů, 2 ks plničky přes p. Janicha – pí Žižková,
- vyhotovení Potvrzení o převzetí 1 000 ks pytlů + 2 ks plničky písku – pí
Felčárková,
- dovést 10 t písku z Černošic a složit v prostoru pod přejezdem žel. tratě – TS,
- dovést 1 000 ks dvoukomorových protipovodňovývh pytlů, 2 ks násypky od
firmy SEZAM, p. Žirovnický, Hradil, složit ve skladu St. Akumulátorka – TS,
- mimořádné hlášení do městského rozhlasu (10,12 a 14,00 hod.) – p. Čornej,
- vyrozumění firem a osob v záplavovém území od 10,00 hod.– p. Čornej (pí
Felčárková, Vodolánová),
- provedení povodňové prohlídky a vyrozumění firem a osob v záplavovém
území mobilní povodňovou hlídkou – p. Moravec, Jirásek (od 10,00 hod.),
- nákup monočlánků do megafonu – p. Čornej,
- připravit se na uzavírání kanálů poklopy při výšce hladiny Berounky na
vodočetné lati 193,5 – TS,
- pohotovost PRE (rozvodné závody), p. SIEGEL,
- informace na internetové stránky MČ Praha 16 – p. Čornej, pí Černá.
- stanovení mobilních povodňových hlídek od pátku 18.3. do pondělí 21.3. – p.
Čornej:
pátek/sobota
20,00 – 08,00 hod. Švitorka + TS
sobota
08,00 – 20,00 hod. Poslušný + Kratochvíl
sobota/neděle 20,00 – 08,00 hod. Čornej, Jirásek
neděle
08,00 – 20,00 hod. Hanzlík, Souček
neděle/pondělí 20,00 – 08,00 hod. Moravec, Souček

Úkoly povodňových hlídek:
1. Provádět kontrolu toku Berounky (Rymáň – Přístav Radotín),
2. Provádět odečet lati na Berounce 1x za hod.,
3. Sledovat stav limnigrafu Beroun 1x za hod. při dosažení 320 cm (II. SPA)
informovat pí. Žižkovou,
4. Předávat si informace o situaci, Povodňový plán, seznam firem pro
vyrozumívání, záznamy z pozorování limnigrafických stanic, megafon - ÚMČ
(kanc. starostky) při nástupu.
V 13,30 hod. zasedání Povodňové komise (přítomni pí. Žižková, Nováková, p.Bouzek,
Čornej, Moravec, Souček, Poslušný, Šika, Drož, Schwarz + p.Švitorka, Jirásek).
1. Informace o přijatých opatřeních, jejich splnění – pí. Žižková, p. Poslušný.
2. Stav Berounky v 14,00 hod. na - vodočetné lati 192,80, limnigraf Beroun 313 cm- VŽP.
3. Zvýšit četnost odečtu Berounky na vodočetné lati a limnigrafu Beroun každé 1/2
hodiny – pí Nováková do 20,00 hod., od 20,00 hod. provádět mobilní hlídky dle
rozdělovníku.
4. První pomoc v případě potřeby poskytne praktický lékař MUDr. Schwarz.
5. Pohotovost SDH v 14,00 hod. – Fr. Drož.
6. Aktivace pracoviště výdeje a plnění protipovodňových pytlů od 14,00 hod. – p. Drož.
7. Výdej 30 ks protipovodňových pytlů pro Janka Radotín a.s. v 15,00 hod. – p.Drož.
8. Naplnit 100 ks protipovodňových pytlů (od 14,00 hod.) – SDH.
9. Připravit seznam pro uvědomování firem a občanů o povodňové situaci – pí
Felčárková.
10. Připravit a předat dokumentaci a megafon první mobilní povodňové hlídce v
20,00hod. na ÚMČ – p. Poslušný.
11. Mimořádné hlášení o povodňové situaci v 16,00 – p. Čornej.
12. Prověření dosažitelnosti evakuačního místa – sokolovna, p. Sebastianides, p. Šika –
ÚKŘ.
13. Vyrozumění Bytové družstvo Radost (3 domy u Výpadové), p. Řezníček - pí Žižková.
Další průběh povodňové situace
1. V 17,00 hod. ukončeno plnění protipovodňových pytlů – SDH.
2. V 17,00 hod.stav na limnigrafu Beroun 325 cm – pí Nováková. V 17,00 hod.
vyhlášen 2. SPA – Pohotovost.
3. Vyhlášení 2. SPA v městském rozhlase (17,30 a 19,30 hod.) – ÚKŘ.
4. Předání hlášení OS KŠ o povodňové situaci – ÚKŘ.
5. Vyrozumění firem a fyzických osob o vyhlášení 2.SPA (17,30-18,30 hod.) – pí
Žižková, Nováková, Poslušný – dle seznamu.
6. Navázání součinnosti s MP – pí Žižková 19,00 hod.
7. Vyrozumění obyvatel o vyhlášení 2. SPA megafonem (20,30-21,30 hod.)
Šárovo kolo, BRUDRA, 3 domy u Výpadové, v Lázních, Rymáň – mobilní
povodňová hlídka.
19.3.
1. V 07,30 hlásí starosta p. Čížek: V Dolních Černošicích v nočních hodinách došlo
k zaplavení silnice Černošická v délce 60-80 m, do hl. 30 cm, silnice uzavřena.
2. V 08,00 hod.hlášení na OS KŠ o povodňové situaci MČ Praha 16 + Lipence.
3. V 17,00 hod. při 193,1 (Q1-jednoletá voda) na vodočetné lati je stav následující, mírně
vytékající voda na cyklostezku:
a. V Lázních za osadou Dvořák. boudy a před nimi
b. proti vodáckému oddílu

c.
d.
e.
f.

100 m za klubem TARPAN (uprostřed pole)
u radnice, kde končí vydlážděná cyklostezka
střed nárazového břehu před ČOV
Šárovo kolo (na konci asfaltka do kopečka, přes hřiště se pak vrací voda zpět
k Radotínu a zaplavuje domy)
4. První ohrožení přichází při Q2 dvouletá voda (odečet na lati 193,5).
5. Prognóza - Berounka bude kulminovat v sobotu večer, potom pozvolný pokles-OS KŠ
13,53 hod.
6. SDH – Ulice U přívozu (mandl) je osazena pevnými sloupky, které brání přístup
k řece vozidlům, vyměnit za sklápěcí.
20.3.
V 08,00 hod. odvolán 2. SPA – stav pohotovosti.
1. V 08,15 hod. odvolání 2.SPA vyhlášeno v měst. rozhlasu – p. Čornej.
21.3.
1. Zasedání Povodňové komise v 08,00 hod., pí. Žižková, Nováková, p. Hanzlík, Holub,
Čornej, Moravec, Poslušný. V 08,00 hod. odvolán 1. SPA – stav bdělosti.
2. V 08,15 hod. odvolání1.SPA vyhlášeno v měst. rozhlasu – p. Čornej.
3. Pí Nováková zpracovat tabulku a graf měření- dát p.Poslušnému.
4. Od 08,00 hod. pí Nováková odečítat stav na vodočetné lati (12,00, 17,00 hod.)
5. Ponechání protipovodňových pytlů a násypek, SEZAM, p. Tarčány nebo 6 – Poslušný.
6. Uložení protipovodňových pytlů a násypek – p. Hanzlík, Šika.
7. Při stavu na lati pod 191,80 p. Poslušný zabezpečit zvednutí desky na potrubí
odvodnění Zděře, p. SOHR, deska zvednuta 23.3. p. BIEL.

