
 

 

Zásady chování při povodni 
 
 

Prevence 
 

 Vlastníci staveb a pozemků, které leží v záplavovém pásmu jsou podle vodního 
zákona povinni zpracovat povodňový plán pro svůj objekt (informace poskytuje 
odbor životního prostředí). 

 Seznamte se s možnou výší velké vody v ohrožené oblasti kolem vašeho 
působiště, vytipujte bezpečné místo, které nebude zaplaveno vodou. 

 Dbejte na to, aby při povodních nebyla hladina uměle zvedána překážkami 
(můstek, oplocení, kůlna či jiné zmenšení průtočného profilu). 

 Odstraňte nebo zajistěte snadno odplavitelný materiál, břehy čistěte, 
neskladujte zde nebezpečné látky (pohonné hmoty, hnojiva, apod.). 

 Mějte přehled o možnostech, kde lze získat materiál k utěsnění otvorů  (pytle 
s pískem, řezivo apod.). 

 
 

Před povodní 
 

 Připravte si pytle s pískem na utěsnění. 
 Připravte si potraviny a pitnou vodu na 1 den, evakuační zavazadlo. 
 Uzavřete včas okna, dveře sklepů a přízemních budov a dle možnosti je 

utěsněte. Majetek (zejména cenný) přestěhujte do vyšších podlaží, zaparkujte 
svůj automobil na bezpečném místě, kde nehrozí zaplavení. 

 Připravujte se k opuštění bytu (domu) podle stanovených zásad. 
 Připravte evakuaci domácích a hospodářských zvířat. 
 Podle pokynů odborníků se podílejte na budování a zpevňování hrází. 
 Netábořte bezprostředně na břehu vodního toku. 

 
 

Při povodni 
 

 Jste-li k tomu vyzváni, opusťte ohrožený prostor. 
 V případě evakuace dodržte zásady opuštění bytu (domu). 
 Nemáte-li možnost si zajistit náhradní ubytování vlastními silami (u příbuzných, 

na chatě apod.), přesuňte se do evakuačního střediska. 
 Je-li nedostatek času, okamžitě se přesuňte na vytipované místo, které nebude 

zaplaveno vodou. 
 Není-li to nutné, neprojíždějte zaplaveným územím. 
 Neztěžujte svojí zvědavostí činnost záchranářských jednotek. 

 
 



Po povodni 
 

 Nechte si zkontrolovat stav objektů (statická narušenost, obyvatelnost), 
rozvody energií (plyn, elektřina apod.), stav kanalizace a rozvodů vody. 

 Podle pokynů hygienika zlikvidujte uhynulé zvířectvo, potraviny a polní plodiny, 
které byly zasaženy vodou. 

 Informujte se o místech humanitární pomoci. 
 Kontaktujte příslušné pojišťovny ohledně náhrady škod. 

 
 

Několik praktických rad 
 

 Blíží-li se zatopení vaší ulice a opouštíte-li své bydliště, zachovejte se tak, jako 
když odjíždíte na dovolenou. Zabráníte tak panice. 

 Vybavte se věcmi podle daného ročního období (zejména náhradní oblečení, 
obuv apod.). 

 I když podle zásad pro opuštění bytu ponecháte lednici zapnutou, je možné, 
že v případě zatopení rozvaděče nebo trafostanice dojde k vypnutí elektrického 
proudu. Proto je vhodné z lednic a mrazáků vyklidit potraviny podléhající zkáze. 
Potraviny by se znehodnotily a navíc by vás při návratu domů přivítal 
nepříjemný zápach. 

 Nezapomeňte, že i vaši čtyřnozí nebo jiní miláčci a hospodářská zvířata budou 
chtít ve svých dočasným působištích jíst. 
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