
 Kde zjistit základní informace o povodňové situaci 

 

Kdo sleduje vodní toky v Rumburku?  

 

Vodní toky v Rumburku sleduje Předpovědní povodňová služba (zajišťuje Český hydrometeorologický 

ústav a správci povodí) a Hlásná povodňová služba (zajišťuje město), které sledují rizika vzniku povodní 

a informují o situaci povodňovou komisi města. Místa, kde je sledování prováděno, se nazývají hlásné 

profily.  

 

V Rumburku jsou hlásné profily umístěny:  

- Na řece Mandava – most Strážní ulice; lávka Dělnická ulice  

- Na Lučním potoce – u mostu na Bezručově ulici 

- Na Pstružném potoce – u rybníka V Podhájí na Krásnolipské ulici 

 

Informace o situaci na vodních tocích lze získat na stránkách města Rumburk (www.rumburk.cz) 

v záložce: občan; čidla: hladina vody v Rumburku (http://hladiny-vox.pwsplus.eu/) 

 

Co znamenají stupně povodňové aktivity?   

Při povodni jsou vyhlašovány stupně povodňové aktivity, které označují míru rizika pro obyvatele města. 

Rozlišovány jsou tři stupně povodňové aktivity (SPA) – 1. SPA (stav bdělosti), 2. SPA (stav pohotovosti) a 

3. SPA (stav ohrožení). V případě dosažení některého stupně se postupuje podle povodňového plánu 

města. Ten stanovuje konkrétní kroky pro zmírnění dopadů povodně a zajištění bezpečnosti obyvatel města. 

Obyvatelé města jsou přitom povinni řídit se pokyny povodňové komise.   

1. SPA – stav bdělosti  

Nastává při zvýšení hladiny na sledovaných vodních tocích nad obvyklou mez. Město zahajuje zvýšené 

sledování vodních toků.  

2. SPA – stav pohotovosti  

Při zhoršení situace na vodních tocích je vyhlašován 2. SPA. Město provádí zabezpečovací práce a 

protipovodňová opatření ke zmírnění průběhu povodně.  

3. SPA – stav ohrožení  
V případě nebezpečí vzniku škod většího rozsahu a ohrožení obyvatel obce je vyhlašován 3. SPA. Město 
provádí zabezpečovací a záchranné práce a vyhlašuje evakuaci obyvatel v ohroženém území. Město 
poskytuje občanům při evakuaci pomoc a zřizuje evakuační středisko. 
 

Kde získat aktuální informace o vývoji situace? 

Aktuální informace o vývoji povodňové situace, stupni nebezpečí a evakuaci můžete získat několika 

cestami: 

• obecní rozhlas – město informuje občany obecním rozhlasem o aktuální povodňové situaci ve 

městě 

• webové stránky města Rumburk (www.rumburk.cz) 

• aplikace Česká obec (mobilní aplikace, kterou si můžete stáhnout do svého chytrého telefonu) 

• Facebook: oficiální stránka města Rumburk nebo SDH Rumburk 

 

Při hrozící povodni myslete na své sousedy.  

Nezapomínejte na své sousedy a varujte je (zejména ty, kteří špatně slyší, mají špatné pokrytí obecním 

rozhlasem, nejsou doma kvůli práci nebo třeba nerozumí dobře česky). Vaši ochotu ocení také starší 

osamělí lidé, kteří se hůře orientují v informacích. Hrozící nebezpečí u nich může vyvolat strach a úzkost. 

http://www.rumburk.cz/
http://hladiny-vox.pwsplus.eu/

