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Příspěvek HZS Pardubického kraje 

obce - 6. díl 

Povodně (pokračování) 

PŘÍPRAVA NA POVODEŇ 

Jste připraveni na povodeň? Nikdy u vás nebyla povodeň? To ještě neznamená, že nemůže 
jednoho dne přijít. Možnost vzniku povodně vzrůstá se změnami terénu (např. výstavba 
parkoviště v blízkosti vašeho domu) i podnebí. 

Pro celé území ČR byly zpracovány povodňové plány a mapy, které ukazují riziková místa. 

Informujte se na obecním úřadě, zda se vaše obydlí, chata, zahrada či pozemek nenachází v 
záplavovém (zátopovém) území či v území ohroženém zvláštní povodní. Informace o možném 
zasažení povodní naleznete i na internetu v digitálním povodňovém plánu (grafická část). 
Dále se informujte o obcí zřizovaných evakuačních zařízeních, o případné humanitární pomoci 
a způsobu varování a informování obyvatelstva při povodni. 

Ujasněte si možné ohrožení zdraví a životů rodiny, svého obydlí, domácích zvířat v případě 
reálné hrozby z přirozené a zvláštní povodně a přijměte vlastní opatření, mějte svůj plán. 

Předem si připravte materiál (folie, desky, ucpávky kanalizace, pytle na písek) na utěsnění 
nízko položených dveří, oken, odpadních potrubí, atd. a potřebné nářadí a vyzkoušejte si jejich 
montáž a funkčnost. 

Proveďte povodňovou prohlídku kolem svého obydlí, chaty a pozemku a zajistěte, aby 
neupevněný materiál, ploty, boudy, hranice dříví a další překážky nebránily volnému průtoku 
vody a neutvářely druhotné hrázky a ucpávky vodního toku. 

Zvažte, zda je výhodnější utěsnit budovy nebo umožnit volný průtok vody. Buďte v pohotovosti, 
trvale sledujte předpověď počasí, pokyny povodňových orgánů obce, stav hladiny vodního 
toku a rybníka, přehrady (můžou-li vás ohrozit) a řiďte se pokyny povodňových orgánů obce, 
policie a záchranářů. 

Při vzniku povodně postupujte tak, abyste ochranná opatření mohli podle situace zdokonalovat 
a rozšiřovat. Vytvořte si předem také dostatečné zásoby pro přežití, evakuační zavazadlo a 
komunikační plán vaší rodiny. 

Hrozí-li povodeň, je dobré si předem chránit i majetek: 

 vytvořením hrází proti stoupající vodě, utěsněním vstupů do budov a kanalizačních 
vpustí 

 stěhováním potravin a oblečení, vnitřního vybavení, strojů a zařízení 
surovin a materiálů do výše položených míst 

 uložením cenných věcí a dokumentů na bezpečném místě, případně jejich dřívější 
uložení v bezpečnostní schránce a vytvoření kopií 

 odvozem nebo nezávadnou likvidací nebezpečných látek 
 zajištěním ochrany domácímu a hospodářskému zvířectvu 
 včasným vyvezením dopravního prostředku a jeho uvedením do pohotovosti k odjezdu 

po bezpečné cestě 

Pamatujte, že povodňový orgán obce ve svých územních obvodech organizuje, řídí, koordinuje 
a ukládá opatření na ochranu před povodněmi a v případě potřeby může i od vás při povodních 
požadovat osobní a věcnou pomoc. 
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Jak se chovat při povodni? 

1. Vyvezte vozidlo z garáže, doplňte pohonné hmoty a zaparkujte ho mimo záplavové 
území, nebudete-li jej využívat při evakuaci. 

2. Připravte si evakuační zavazadlo pro celou rodinu a vozidlo, budete-li ho využívat při 
evakuaci. 

3. Přestěhujte potraviny, oblečení nábytek, stroje a zařízení, suroviny a další materiály a 
cenné věci, které by mohla zaplavit nebo odnést voda, do výše položených míst, nebo 
do vyšších pater budovy. 

4. Odvezte nebo nezávadně zlikvidujte nebezpečné látky. 
5. Zajistěte ochranu domácímu a hospodářskému zvířectvu vyvedením nebo umožněním 

opuštění míst ustájení v případě nedostatku času. Domácí mazlíčky vezměte s sebou 
nebo je přestěhujte do vyšších pater a zásobte je vodou a jídlem. 

6. Při zaplavování budovy nebo i po přerušení dodávky uzavřete hlavní přívod plynu a 
vody, vypněte přívod elektrického proudu. Ale POZOR ! - Nedotýkejte se elektrických 
spotřebičů pod proudem, máte-li mokré ruce nebo stojíte-li ve vodě. 

7. V případě zaplavování domu a nezvládání ochrany vlastní silou a prostředky včas 
požádejte o pomoc povodňový orgán obce. 

8. Nezůstávejte v místě, kde byste mohli ohrozit život svůj a svých blízkých, zbytečně 
neriskujte, jednejte v klidu a s rozvahou. 

9. Máte-li možnost, přesuňte se k příbuzným nebo známým mimo zaplavená území. 
10. Jsou-li vytvořena evakuační zařízení, bude vám zde lépe než v zatopeném území a 

jeho bezprostředním okolí. 
11. Prostřednictvím samosprávy a státní správy je organizována účinná humanitární 

pomoc. 
12. Dodržujte zásady pro opuštění bytu. 

Tipy pro pohyb v zaplaveném území: 

 Nepřecházejte tekoucí vodu; stačí hloubka cca 15 cm, aby vám proudící voda podrazila 
nohy. Musíte-li do vody vkročit, vybírejte si místa, kde je voda klidnější a kontrolujte si 
hloubku vody před vámi, např. tyčí. 

 Nevjíždějte do zatopených míst. Uváznete-li s vaším vozem v zaplaveném místě, 
snažte se co nejrychleji dostat z vozu na vyvýšené místo, je-li to pro vás bezpečné. 
Vozidlo může být vodou velmi snadno odneseno do větší hloubky. 

 Neparkujte při nebezpečí vzniku povodně vaše vozidlo na březích potoků, řek či 
kanálů. 

Připravil a zpracoval: 

nprap. Oldřich Smetana, HZS Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim pracoviště 
prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení, tel.: 950 581 159 e-mail: 
oldrich.smetana@pak.izscr.cz 


