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ZPRÁVA PRO TISK
k okamžitému zveřejnění
Povodňový stav obce Vrané nad Vltavou ke dni 3.6.2013
Povodeň přišla ve dvou vlnách. Škody v obci vznikly v důsledku intenzivních srážek a následné
záplavy z koryta Vltavy a Zvolského potoka. Škody v obci Vrané nad Vltavou dosáhnou řádu
několika desítek milionu korun.
v době kulminace hladina řeky stoupla téměř o 6 metrů, kritická dopravní dostupnost
- 258 evakuovaných osob
- zatopeno přes 120 sklepů
- zaplavená čistírna odpadních vod ČOV
- zaplavená průmyslová oblast „staré papírny“
- zaplavené dva největší podniky v obci Megafyt Pharma, Klimaservis
- zaplavené fotbalové hřiště SK Vrané nad Vltavou
- zničené veřejné komunikace podemletím vodou, přerušená dodávka elektrické energie
ztížená doprava v obci způsobená dlouhodobou uzavírkou komunikace Vrané – Zbraslav kvůli asanaci
skalního masivu v lokalitě Jarov a poškozením komunikací v obci a v přilehlém okolí.
ČD krátkodobě uzavřely dne 2.6. železniční trať z Vraného do Prahy a v současné době se uvažuje o úplné
odstávce trati.
Obec Vrané nad Vltavou byla zasažena povodní, která byla způsobena intenzivními srážkami od
soboty 1.6.2013 a následním rozlitím koryta řeky Vltavy.
Povodeň zasáhla obec ve dvou vlnách a dvojím způsobem. Intenzivní déšť v celkovém úhrnu přes 100
mm způsobila značné škody na obecní infrastruktuře i majetku občanů zejména na obecních
komunikacích a sklepích a pozemcích občanů v rodinných domech. Přes veškerou snahu se dařilo
likvidovat následky této povodně jen částečně. Povodeň zasáhla zejména okrajové části obce, kde se valila
voda ze svahů řeky a z několika potoků. Škodu zvýšila následná záplava z koryta Vltavy, která vystoupila
ze svého koryta téměř o 6 metrů a zaplavila byty v rodinných a činžovních domech, dále pak o obecní
infrastrukturu, ČOV a průmyslové a sportovní areály ve spodní části obce. Na rozdíl od roku 2002
způsobil významné škody i Zvolský potok.
Od neděle 2. června zasedá povodňová komise obce s cílem organizace evakuace osob a zajištění majetku
v obci.
Martina Filipová
starostka obce Vrané nad Vltavou
starosta@vranenadvltavou.cz, 724 181 106

