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Ochrana
před povodněmi

Jak se připravit
a co dělat

při povodních?

STAV OHROŽENÍ:

� Připravit si evakuační zavazadlo.

� Přemístit potraviny, cenný nábytek elek-
trospotřebiče a nebezpečené látky do vyš-
ších pater domku.

� Připravit vyvedení hospodářských zvířat.

� Zajistit snadno odplavitelný materiál.

� Zabezpečit dům nebo byt při jeho opuštění
při evakuaci.

� Připravit domácí zvířata k evakuaci.
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STAV POHOTOVOSTI:

� Sledovat vývoj povodňové situace v hro-
madných a regionálních sdělovacích pro-
středcích.

� Zjišťovat informace o způsobu možné eva-
kuace.

� Připravit si pytle s pískem a další materiály
na utěsnění nízko položených oken a dveří,
zajistit si ucpávky a těsnící materiál pro
odpadní kanalizační potrubí.

Činnost obyvatelstva po vyhlášení
povodňových stupňů



Ochrana před povodněmi zahrnuje opatření
k předcházení a zamezení ohrožení zdraví, ži-
votů a majetku občanů, společnosti a životní-
ho prostředí při povodních.

Úkoly k ochraně před povodněmi řeší
povodňové komise, které zřizují orgány

státní správy a obce.

� povodňové komise obcí,

� povodňové komise obcí s rozšířenou
působností,

� povodňová komise kraje,

� Ústřední povodňová komise.

Rozsah prováděných opatření při řešení
ochrany před povodněmi a vývoj povodňové
situace na území je určován 3 stupni povodňo-
vé aktivity:

Nastává při nebezpečí povodně, činnost zaha-
juje hlásná a hlídková služba na vodních
tocích.

Vyhlašuje příslušný povodňový orgán, pře-
růstá-li nebezpečí v povodeň, aktivují se po-
vodňové orgány a další účastníci ochrany před
povodněmi, uvádějí se do pohotovosti
prostředky k provádění zabezpečovacích
prací.

Vyhlašuje příslušný povodňový orgán při ne-
bezpečí vzniku škod většího rozsahu, ohrožení
životů, zdraví a majetků v zaplaveném území,
provádějí se zabezpečovací práce a podle
potřeby záchranné práce a evakuace

V případě ohrožení nebo při vzniku povodní
budete varováni varovným signálem
VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA, doplněného
u elektronických sirén slovní informací „Ne-
bezpečí záplavové vlny“. Další informace se
dozvíte z hromadných nebo místních
sdělovacích prostředků.

Všeobecně Stupně povodňové aktivity III. stupeň – STAV OHROŽENÍ

Povodňové orgány při povodni

I . stupeň – STAV BDĚLOSTI

II . stupeň – STAV POHOTOVOSTI


