RADY PRO OBČANY
PŘI POVODNÍCH

ZÁKLADNÍ INFORMACE PŘED POVODNÍ

Příprava na povodeň
1.		 Na povodně se můžete připravit i vy. Nejprve zajděte na obecní úřad
a zjistěte, zda se vaše obydlí, dům nebo chata nachází v záplavovém území.
2.		 Pokud zjistíte, že se nacházíte v záplavovém území, ujasněte si možné ohrožení zdraví a životů vaší rodiny, svého obydlí, domácích zvířat
v případě reálné hrozby povodně a naplánujte si vlastní opatření.
3.		 Připravte si preventivně materiály, které vám pomohou alespoň částečně zabezpečit obydlí, a tím snížit následky možné povodně (např.
ucpávky kanalizace, folie, desky, pytle s pískem apod.).
V případě reálně hrozícího vzniku povodně
1.		 Buďte v pohotovosti, sledujte předpověď počasí, stav hladiny vodního
toku, rybníka a řiďte se pokyny povodňových orgánů obce. V případě, že
prognóza není příznivá, zahajte opatření pro ochranu vašeho majetku.
2.		 Hrozící povodeň bude obyvatelstvu oznámena varovným signálem
a následnými informacemi z hromadných sdělovacích prostředků,
tzn. z obecního rozhlasu, z televize nebo rádia apod.
3.		 Řiďte se pokyny povodňových orgánů obce a složek integrovaného
záchranného systému.
Příprava obydlí před povodní, opatření pro ochranu majetku
1.		 Odhadněte místo, které pravděpodobně nebude vodou ohroženo.
2.		 Zabezpečte dveře a okna do sklepa proti vniknutí vody, například pytli s pískem.
3.		 Odstraňte nebo řádně zajistěte snadno odplavitelné předměty v okolí
budovy.
4.		 Nenechávejte v dosahu vody nebezpečné látky (chemikálie).
5.		 Pokud je to možné, přemístěte věci v domě do vyšších pater, která
nebudou ohrožena povodní.
6.		 Cenné věci a důležité dokumenty uložte na bezpečném místě.
7.		 Vlastníte-li motorové vozidlo, doplňte pohonné hmoty. Pokud jej nebudete využívat při případné evakuaci, zaparkujte ho mimo území
ohrožené záplavami.
8.		 Nezapomeňte zajistit ochranu domácích a hospodářských zvířat, například vyvedením nebo umožněním opuštění míst ustájení v případě
nedostatku času.

CO DĚLAT PŘI POVODNÍCH

1.		 Jednejte v klidu a s rozvahou.
2.		 Pomáhejte sousedům, dětem, starým a nemocným lidem.
3.		 Nezůstávejte v místech, kde byste mohli ohrozit zdraví a život svůj
a svých blízkých, včas se přesuňte na místo, které nebude zatopené.
4.		 Buďte připraveni na výzvu k evakuaci, tj. k opuštění domova. Připravte si evakuační zavazadlo.
5.		 Nepřecházejte tekoucí vodu, hloubka 15 cm stačí, aby vám proudící
voda podrazila nohy. Pokud musíte vodu přejít, vybírejte si místa, kde
je voda klidnější, a její hloubku si před sebou kontrolujte nějakou tyčí,
větví apod.
6.		 Nevjíždějte autem do zatopených míst. Pokud auto uvízne, proud je
může odnést do větší hloubky. Při uvíznutí auta se snažte co nejdříve
se dostat na vyvýšené místo.
7.		Nevracejte se zpět do svého obydlí, pokud to nepovolí povodňové orgány. Vystavujete tak zbytečnému riziku nejen sebe, ale také
záchranáře.

NEZBYTNÁ OPATŘENÍ K ZABEZPEČENÍ BYTU (DOMU
PŘED EVAKUACÍ)

1. 		 Vypněte elektrické spotřebiče (kromě ledniček a mrazniček).
2. 		 Zavřete uzávěr vody a plynu.
3. 		 Uzavřete a uzamkněte všechny vstupy a okna.
4. 		 Utěsněte sklepní okna a dveře.
5. 		 Zvířatům, která nemůžete vzít s sebou, zabezpečte krmení na delší
dobu a umožněte jim volný pohyb.
6. 		Řiďte se pokyny povodňových orgánů a složek integrovaného záchranného systému.

CO DĚLAT PO NÁVRATU DO DOMOVŮ

1. 		 Zkontrolujte statiku domu, stav kanalizace, rozvody vody, elektřiny a plynu.
2. 		 Zlikvidujte zasažené potraviny a uhynulou zvěř (její výskyt nahlaste na OÚ).
3. 		 Máte-li vlastní studnu, nechejte si laboratorně zkontrolovat kvalitu
vody ve studni.
4. 		 Důkladně větrejte a vysušujte vodou zasažené prostory.
5. 		 Vše řádně vydezinfikujte (v materiálech zasažených povodňovou vodou zůstává velké množství bakterií).

6. 		 Pořiďte fotodokumentaci škod způsobených povodní a co nejdříve
kontaktuje svoji pojišťovnu.
7. 		 Nebojte se v případě nouze požádat o materiální pomoc pracovníky
obecního úřadu. Mohou poskytnout zejména potraviny, oblečení, pitnou vodu a hygienické potřeby.

CO BY MĚLO OBSAHOVAT EVAKUAČNÍ ZAVAZADLO

Jako evakuační zavazadlo poslouží např. batoh, cestovní taška nebo kufr,
do kterého si zabalte zejména:
1. Základní trvanlivé potraviny a pitnou vodu (na 2-3 dny).
2. Osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti.
3. Léky a prostředky osobní hygieny.
4. Náhradní prádlo, oděv, obuv.
5. Mobilní telefon a nabíječku a něco na zabavení (hry, karty,…).

DŮLEŽITÉ KONTAKTY

Průběh povodně je možné sledovat na webu Českého hydrometeorologického ústavu, na adrese www.chmi.cz.
Telefonní spojení:
Policie: 158; Hasiči: 150
Integrovaný záchranný systém: 112
Zdravotní záchranná služba: 155
Projekt Království za poznáním byl realizován za přispění prostředků
státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

