Povodně
Ochrana před povodněmi
Před povodní - sledujte hlášení městského rozhlasu, dodržujte pokyny orgánů, povodňových orgánů
obce, policie a záchranářů, připravte se na případnou evakuaci. Připravte si evakuační zavazadlo,
přestěhujte cenné věci a nebezpečné látky do vyšších pater, upevněte věci, které by mohla odnést
voda, připravte se na evakuaci zvířat.
Při povodni - na základě pokynů povodňových orgánů obce, policie a záchranářů opusťte ohrožený
prostor. V případě evakuace dodržujte zásady pro opuštění bytu (domu). Je-li nedostatek času,

okamžitě se přesuňte na určené místo, které nebude zatopeno vodou.
Po povodni- nechte si zkontrolovat stav obydlí (statickou narušenost, obyvatelnost), rozvody
energií (plyn, el. energie apod.), stav kanalizace a rozvodů vody. Zlikvidujte uhynulé
zvířectvo, potraviny a polní plodiny, které byly zasaženy vodou. Postupujte podle pokynů
hygienika. Vyčištění studní a jejich sanaci zadejte odborníkům. Informujte se o místech
humanitární pomoci a v případě potřeby si vyžádejte finanční pomoc, pitnou vodu, potraviny,
teplé oblečení, hygienické prostředky, potřebné nářadí pro likvidaci povodňových škod a další
potřebné prostředky. Kontaktujte příslušné pojišťovny ohledně náhrady škod (ohlaste
pojistnou událost pojišťovně, vyhotovte soupis škod).

Co dělat, když bude nařízena evakuace



Dodržujte zásady pro opuštění bytu, vezměte si evakuační zavazadlo a včas se
dostavte na určené místo (hlášení městského rozhlasu)
Dodržujte pokyny orgánů zabezpečujících evakuaci i při použití vlastních vozidel

Zásady pro opuštění bytu nebo rodinného domu v případě evakuace









Uhaste otevřený oheň v topidlech.
Vypněte elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček).
Uzavřete přívod vody a plynu.
Ověřte, zda i sousedé vědí, že mají opustit byt.
Dětem vložte do kapsy oděv cedulku se jménem a adresou.
Kočky a psy si vezměte s sebou.
Ostatní domácí zvířata, včetně exotických zvířat, ponechte doma a dobře je předzásobte vodou
a potravou.
Vezměte evakuační zavazadlo, uzamkněte byt a dostavte se na určené evakuační středisko

Evakuační zavazadlo
Evakuační zavazadlo se připravuje pro případ opuštění bytu v důsledku vzniku mimořádné
události a nařízené evakuace. Jako evakuační zavazadlo poslouží nejlépe batoh, cestovní taška
nebo kufr s kolečky, který se dobře přenáší. Zavazadlo označte svým jménem a adresou.
Obsahuje zejména:
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Základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb a hlavně pitnou
vodu.
Předměty denní potřeby, jídelní misku, hrneček a příbor.
Osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti.
Přenosné rádio s rezervními bateriemi.
Toaletní a hygienické potřeby.
Léky, svítilnu.
Náhradní prádlo, oděv, obuv, pláštěnku, spací pytel nebo přikrývku, karimatku.
Kapesní nůž, zápalky, šití a další drobnosti.
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