Činnost občanů při povodni
Činnost občanů při jednotlivých SPA
Při dosažení 1.SPA (1.SPA se nevyhlašuje)
Zajistit si poslech hromadných sdělovacích prostředků, městského rozhlasu, prověřit
komunikaci se sousedy.
Získat informace ke srážkové a hydrologické prognóze.
Sledovat vodní stavy v hlásných profilech.
Provést prohlídku domů, zahrad a ploch ohrožených zátopu. Odklidit odplavitelný
materiál. Neodkliditelný materiál ukotvit.
Při vyhlášení stavu pohotovosti - 2. SPA:
Zajistit si poslech hromadných sdělovacích prostředků.
Připravit cenné věci – elektronika apod. k přemístění do vyšších pater.
Řídit se příkazy povodňových orgánů, policie a záchranářů.
Aktivně se zapojit do ochrany před povodní, podle pokynů povodňových orgánů,
policie a záchranářů.
Informovat se o způsobu, místě soustředění evakuace a místa evakuace.
Připravit si pytle s pískem, montážní pěnu a další těsnící materiál na utěsnění nízko
položených dveří, oken, odpadních potrubí atd.
Odstranit nebo řádně zajistit snadno odplavitelný materiál.
V případě pěší uvažované evakuace vyvézt vozidlo mimo zátopu.
Při vyhlášení stavu ohrožení - 3. SPA:
Přemístit cenný nábytek, potraviny a nebezpečné látky (látky toxické, výbušné apod.)
do vyšších pater.
Připravit vyvedení hospodářských zvířat.
Připravit rodinu a domácí zvířata k evakuaci – připravit evakuační zavazadlo – viz.
dále, připravit vozidlo.
Před případným zaplavováním domu odpojit přívod elektrického proudu, uzavřít
hlavní uzávěr plynu a vody a řídit se pokyny obsaženými v kapitole Evakuace. Pokud
je to technicky možné utěsnit i kanalizaci.

Evakuační postupy
Jak správně postupovat při krátkodobém opuštění objektu?
Pokud lze předpokládat, že se návrat do svého domova / kanceláře bude možný již za
několik hodin, postup je takový:
vypnout všechny plynové a elektrické spotřebiče, které jsou v provozu,
elektrické spotřebiče odpojit ze zásuvky (mimo ledničky a mrazničky),
uhasit otevřený oheň (krb, kamna, svíčky...),
vypnout topení (plynový kotel - HUP),
zhasnout před odchodem všechna světla,
vzít s sebou i svá domácí zvířata,
uzamknout byt / dům,
ověřit, zda i ostatní v budově a v okolních domech vědí o evakuaci,

opustit budovu podle únikového značení nebo podle pokynů povodňového orgánu
Po opuštění budovy se shromáždit na místě, určeném k evidenci evakuovaných –
shromaždiště a zaevidovat všechny evakuované osoby do evidence evakuovaných.
Jak správně postupovat při dlouhodobém opuštění objektu?
Při dlouhodobém opuštění domácnosti je nejdůležitějším úkolem sbalit evakuační zavazadlo.
Pokud má občan sbaleno evakuační zavazadlo a byl dán pokyn k opuštění domácnosti,
postupuje tak, jak je uvedeno v předchozí části.
Mimo to ale při dlouhodobé evakuaci také vypněte i hlavní uzávěr plynu, vody i elektřiny a na
vchodové dveře domu umístí zprávu o tom, kdo, kdy a kam se evakuoval a kontakt, na
kterém bude k zastižení. Toto platí zejména pro případ, kdy hodlá pobývat mimo oficiální
místa, určená k nouzovému ubytování evakuovaných (např. na své chatě, u příbuzných).
Platí zásada, že každá osoba by měla mít jen jedno zavazadlo (dospělí do 25 kg, děti do 10
kg), ideální je kufr na kolečkách (dobrá skladnost, snadná manipulace), se kterým lze
manipulovat jen jednou rukou, dále batoh (obě ruce volné) a nebo taška (nejméně vhodná).
Při přesunu se zavazadlem není vždy možné použít vlastní automobil (např. povodně).
V mnoha domácnostech je také malé domácí zvíře, které je třeba vést (nést) s sebou.
Obsah evakuačního zavazadla
Pro snadnější zapamatování lze obsah zavazadla rozčlenit do několika logických skupin:
1. jídlo a pití + nádobí,
2. cennosti a dokumenty,
3. léky a hygiena,
4. oblečení a vybavení pro přespání,
5. přístroje, nástroje a zábava.
1.

Jídlo a pití
Trvanlivé a dobře zabalené potraviny, pitná voda (vše na 2-3 dny pro každého člena
domácnosti), krmivo pro domácí zvíře, které je také evakuováno, hrnek nebo miska,
příbor a otvírák na konzervy. V případě, že občan podléhá individuálnímu dietetickému
režimu (např. bezlepková dieta, vegetariánství apod.), musí počítat s tím, že v místech
náhradního ubytování s hromadným zajištěním stravování bude možné vyjít vstříc jen v
omezené míře.

2.

Cennosti a dokumenty
Osobní dokumenty (rodný list, občanský průkaz, cestovní pas, kartu zdravotní
pojišťovny), jiné důležité dokumenty (pojistné smlouvy, stavební spoření, smlouvy o
investicích, akcie) a peníze v hotovosti + platební karty.

3.

Léky a hygiena
Nesmí chybět především pravidelně užívané léky nebo zdravotní pomůcky, také se
doporučují vitamíny a běžné doplňky stravy. Dále si je nutné přibalit běžné hygienické
potřeby v přiměřeném množství.

4.

Oblečení a vybavení pro přespání
Oblečení odpovídající danému ročnímu období, náhradní prádlo a obuv, spací pytel,
karimatku, pláštěnku nebo deštník.

5.

Přístroje a nástroje
Zde je důležitý především mobilní telefon s nabíječkou, FM rádio (stačí ve formě MP3
přehrávače nebo jiné kapesní dormy apod.) s nabíječkou nebo bateriemi, svítilna,
zavírací nůž, šití, psací potřeby a dále předměty pro vyplnění volného času - knihy,
hračky pro děti, společenské hry.

Jak balit evakuační zavazadlo
Je velmi pravděpodobné, že při vyhlášení evakuace jsou občané v časové tísni a stresu.
Obecně nejdůležitější jsou předměty, zařazené do druhé a třetí skupiny. Vše ostatní
může v případě nouze někdo v místě náhradního ubytování půjčit, nebo požádat občany
nezasažené povodní.
Každé zavazadlo musí být opatřeno cedulkou se jménem, adresou a číslem mobilního
telefonu majitele. Cedulku se jménem a adresou je vhodné dát do kapsy i malým dětem.

