
Příloha č. 1 Přehled výstražného varování obyvatelstva při vzniku přirozené povodně

Tón sirény Délka tónu Varovný signál Činnost obyvatelstva

Kolísavý 140 vteřin

Všeobecná výstraha
(hrozí vznik přirozené povodně) 

Zazní verbální informace z 
elektronické sirény:

"Všeobecná výstraha, všeobecná 
výstraha, všeobecná výstraha. 

Sledujte vysílání Českého rozhlasu, 
televize a regionálních rozhlasů. 
Všeobecná výstraha, všeobecná 
výstraha, všeobecná výstraha." 

Možné tísňové informace:

Vážení spoluobčané, na základě 
rozhodnutí povodňového orgánu 
obce, byl v obci vyhlášen druhý 

stupeň povodňové aktivity - stav 
pohotovosti. 

Vlivem dlouhotrvajících dešťů 
(oblevou, rychlým tání sněhu atd.) 

a v důsledku nepříznivé 
předpovědi počasí na nejbližší dny 
vyzýváme všechny občany bydlící 
v záplavovém území, aby zahájili 

opatření ke své ochraně před 
povodní podle povodňových 

plánů. 

Vážení spoluobčané, na základě 
rozhodnutí povodňového orgánu 

obce, byl v obci vyhlášen třetí 
stupeň povodňové aktivity - stav 

ohrožení. 

Vážení spoluobčané, v důsledku 
bezprostředního ohrožení 

přirozenou povodní na základě 
rozhodnutí povodňového orgánu 

obce je 
vyhlášena evakuace v obci…

Zahájit vlastní činnost k ochraně zdraví, 
životů, majetku, zvířat a k případné 
evakuaci. 

Při vyhlášení stavu pohotovosti:
- zajistit si poslech hromadných 
sdělovacích prostředků, 
- 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 a místě 
evakuace, 
- připravit si pytle s pískem a další těsnící 
materiál na utěsnění nízko položených 
dveří, oken, odpadních potrubí atd. 

Při vyhlášení stavu ohrožení:
- připravit evakuační zavazadlo pro celou 
rodinu a vozidlo, 
- přemístit cenný nábytek, potraviny a 
nebezpečné látky do vyšších pater, 
- připravit vyvedení hospodářských zvířat, 
- připravit rodinu a domácí zvířata k 
evakuaci, 
- odstranit nebo řádně zajistit snadno 
odplavitelný materiál, 
- při zaplavování domu odpojit přívod
elektrického proudu, uzavřít hlavní přívod 
plynu a vody. 

Při vyhlášení evakuace: 
- upozornit sousedy a v případě potřeby 
jim pomoci při evakuaci, 
- zabezpečit dům, byt (vypnout hlavní 
přívod elektrického proudu, plynu a vody, 
zabezpečit okna, 
dveře a nebezpečné látky), 
- vzít si evakuační zavazadlo pro rodinu 
- je-li vozidlo, použít ho, 
- přesunout se do prostoru shromaždiště.



Příloha č. 2 Přehled výstražného varování obyvatelstva při vzniku zvláštní povodně

Tón sirény Délka tónu Varovný signál Činnost obyvatelstva

Kolísavý 140 vteřin

Všeobecná výstraha 
(hrozí - li vznik zvláštní povodně) 

Zazní verbální informace z 
elektronické sirény:

"Nebezpečí zátopové vlny, nebezpečí 
zátopové vlny. Ohrožení zátopovou 

vlnou. Sledujte vysílání Českého 
rozhlasu, televize a regionálních 

rozhlasů. Nebezpečí zátopové vlny, 
nebezpečí zátopové vlny." 

Možná tísňová informace:

Vážení spoluobčané, na základě 
rozhodnutí povodňového orgánu 

obce, byl v obci vyhlášen třetí stupeň 
povodňové aktivity - stav ohrožení na 

vodním díle (.....) a hrozí vznik 
zvláštní povodně.

Všeobecná výstraha
(při vzniku zvláštní povodně) 

Zazní verbální informace z 
elektronické sirény:

"Nebezpečí zátopové vlny, nebezpečí 
zátopové vlny. Ohrožení zátopovou 

vlnou. Sledujte vysílání Českého 
rozhlasu, televize a regionálních 

rozhlasů. Nebezpečí zátopové vlny, 
nebezpečí zátopové vlny." 

Možná tísňová informace:
Vážení spoluobčané, v důsledku 

bezprostředního ohrožení zvláštní 
povodní na základě rozhodnutí 
povodňového orgánu obce je 
vyhlášena evakuace v obci...

Připravit se k územní evakuaci

Zahájit vlastní činnost k ochraně zdraví, životů, 
majetku, zvířat a k případné evakuaci. 

Při hrozbě vzniku zvláštní povodně: 
- zajistit si stálý poslech hromadných 
sdělovacích prostředků, 
- informovat se o rozsahu zaplavení, času 
příchodu čela povodňové vlny, předpokládané 
doby zaplavení, 
- informovat se o způsobu a místě evakuace, 
prostoru soustředění, trasách evakuace, 
- připravit evakuační zavazadla pro celou 
rodinu, vozidlo, atd.
- připravit evakuaci hospodářských zvířat,
- připravit se k okamžité evakuaci.

Při vyhlášení evakuace: 
- upozornit sousedy a v případě potřeby jim 
pomoci při evakuaci,
- uvolnit hospodářská zvířata v ohroženém 
území,
- okamžitě zanechat veškerou činnost a zahájit 
přesun na místo, které nebude ohroženo 
zvláštní povodní, 
- co nejdříve se přesunout do evakuačního 
prostoru nebo prostoru soustředění, 
- zabezpečit dům, byt (vypnout hlavní přívod 
elektřiny, plynu, vody, zabezpečit okna, dveře, 
nebezpečné látky, je - li dostatek času).



Příloha č. 3 Půdní druhy na území Jihomoravského kraje



Příloha č. 4 Seznam nedostatečně chráněných obcí na území ORP Znojmo

Název obce
Název vodního toku 
protékajícího obcí

Správce 
toku

Obce na tocích Povodí Moravy, s. p.
Blížkovice Jevišovka PM
Boskovštejn Jevišovka PM
Dyjákovice neprotéká žádný není
Grešlové Mýto Jevišovka PM
Hevlín neprotéká žádný není
Hrádek neprotéká žádný není
Hrušovany nad Jevišovkou Jevišovka PM
Lubnice Želetavka PM
Střelice Jevišovka PM
Vranov nad Dyjí Dyje PM
Výrovice Jevišovka PM
Znojmo Dyje PM
Obce na tocích ZVHS a Lesů ČR, s. p.
Hluboké Mašůvky Plenkovický potok LČR
Horní Břečkov Březinka ZVHS
Plenkovice Plenkovický potok LČR
Podhradí nad Dyjí Křeslický potok LČR
Střelice potok Nedveka LČR



Příloha č. 5 Rekonstrukce VD Znojmo – úpravy na funkčním objektu


