Osobní povodňový plán

Jméno a adresa:

Obce, města ale i větší podniky se chrání před povodněmi mimo jiné zpracováním povodňových plánů, kde je popsáno, které činnosti je
potřeba udělat v případě hrozící povodně a při zaplavení objektů. Zkušenosti ukazují, že tyto plány umožňují provádět protipovodňová
opatření ve stresových situacích efektivněji a tím předcházet zbytečným škodám. Udělejte si podobný povodňový plán také vy.

Základní kontakty
Kontakty

Organizace

Jméno kontaktní osoby

Telefon

● Obecní nebo městská povodňová komise
● Povodňová komise nadřazené územní jednotky (ORP nebo kraj)
● Dodavatel elektřiny
● Dodavatel plynu
● Správce toku
● Pojišťovna
● Místní úřad

Kde hledat informace o aktuální hydrometeorologické situaci ?
Typ informace

Webové adresy a jiné

● Aktuální čas a předpověď počasí

www.chmi.cz,

● Aktuální hydrologická situace a hydrologická předpověď

hydro.chmi.cz, voda.gov.cz, www.hladiny.cz,

● Frekvence místně dostupných rádií
● Nejbližší hlásná vodoměrná stanice a hladiny stupňů pov. aktivity
● Hladina na vodoměrné stanici, při které dochází k škodám na vašem
majetku a hladina, při které už je nutná evakuace.*

Kdo vám může pomoci v nouzi?
Typ informace

Jméno

Kontakt

Jak vám mohou pomoci?

● Příbuzní
● Přátelé nebo sousedi

* Zjistit lze podle zkušeností z již proběhlých povodní nebo zátopových map
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Co můžete udělat už teď?

Mějte uložené důležité dokumenty mimo
zatopená místa nebo v neprodyšném pouzdře.

Zkuste najít způsob individuální ochrany proti
vniknutí vody na váš pozemek.

Zjistěte si , kdo z vašich příbuzných či
známých je schopen vám pomoci v nouzi.

Zkontrolujte si podmínky vašeho pojištění proti
povodním, nebo si ho založte, pokud vám chybí.

Udělte si plán pro případ výskytu povodně a
připravte si povodňový balíček.

Naučte se rozumět výstrahám
meteorologické a hydrologické služby.

Co můžete udělat, když se očekává povodňové ohrožení v místě vašeho bydliště?
Opatření

Jak a kde

Doma
● Přesuňte nábytek a elektroniku na bezpečnější (vyvýšené) místo.
● Postavte povodňové bariéry nebo stěny z pytlů s pískem.
● Rozmyslete si, které cenné věci jste schopni přesunout do míst mimo záplavu.
● Vypněte centrálně elektřinu, vodu a plyn.
● Srolujte koberce a dejte na vyvýšené místo.
● Sundejte závěsy nebo je přehoďte přes garnýž.
● Odneste do bezpečí věci, ke kterým máte citový vztah.
● Uložte si důležité dokumenty do neprodyšného obalu a odneste je do bezpečí.
Zahrada a okolí domu
● Auto přeparkujte na bezpečné místo.
● Zatěžkejte volně uložené věci, které by mohla vody odplavit.
Práce
● Přesuňte důležité dokumenty, počítače a cenné papíry do bezpečí.
● Informujte všechny zaměstnance a požádejte je o pomoc.
● Přesunou hospodářská i domácí zvířata do bezpečí.
Evakuace – příprava povodňového balíčku
● Dejte vědět příbuzným a přátelům, že opouštíte domov.
● Připravte si plán únikové cesty, které se vyhýbá zátopovému území.
● Připravte si povodňový balíček, který by měl obsahovat svítilnu, teplé a nepromokavé
oblečení, gumové rukavice a holínky, pitnou vodu, jídlo, kapesní rádio, léky, hračky pro
děti
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