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Nerespektováním pokynů při evakuaci 
ohrožujete vlastní životy

   uhaste otevřený oheň,

   vypněte elektrické spotřebiče a odpojte ze 
zásuvky (kromě ledniček a mrazniček),

   zhasněte všechna světla,

   uzavřete přívod vody a plynu,

   ověřte si, zda i sousedé vědí o evakuaci,

   malým dětem vložte do kapsy oděvu lístek 
se jménem a adresou,

   kočky a psy, které si berete s sebou, přepravujte 
v přepravce nebo na vodítku s náhubkem,

   hospodářská a domácí zvířata, která neberete 
s sebou, předzásobte krmením a vodou,

   uzamkněte byt,

   dostavte se s evakuačním zavazadlem do 
určeného místa.

Zásady pro opuštění bytu

Evakuace 
obyvatelstva

Co dělat při 
nařízené evakuaci

Cennosti a dokumenty
   osobní dokumenty (rodný list, občanský průkaz, 

cestovní pas, karta zdravotní pojišťovny),

   jiné důležité dokumenty (stavební spoření, 
smlouvy o investicích a pojištění, akcie),

   peníze v hotovosti i platební karty.

Jídlo, pití a nádobí
   trvanlivé a dobře zabalené potraviny,

   pitná voda (vše na 2-3 dny pro každého člena 
domácnosti),

   krmivo pro evakuované domácí zvíře,

   hrnek, miska, příbor a otvírák na konzervy.

Léky a hygiena
   používané léky a zdravotní pomůcky,

   hygienické a toaletní potřeby.

Oblečení a vybavení pro přespání
   oblečení odpovídající danému ročnímu období, 

náhradní prádlo a obuv,

   spací pytel, karimatka. 

Přístroje, nástroje a zábava
   mobilní telefon s nabíječkou,

   FM rádio s nabíječkou nebo bateriemi,

   svítilna, zavírací nůž, psací potřeby,

   předměty pro vyplnění volného času (knihy, 
hračky pro děti, společenské hry).

Obsah zavazadla
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Evakuace obyvatelstva je mezním, ale nejúčinnějším 
opatřením k zajištění ochrany vašich životů a zdraví. 

Všeobecně

Evakuace

Evakuační zavazadloJak postupovat při evakuaci?

   evakuaci vyhlašují orgány krizového řízení 
a velitel zásahu,

   k jejímu provedení jsou připraveny evakuační 
plány, podle nichž budou lidé evakuováni do 
předem stanovených míst nouzového a náhrad-
ního ubytování,

   zabezpečována je autobusy nebo vlastními 
dopravními prostředky,

   evakuaci podléhají všechny osoby, mimo těch, 
které ji realizují!,

   při evakuaci je nutné dodržovat pokyny zasahu-
jících složek (hasičů, policie a členů příslušného 
krizového orgánu).

Připravte si evakuační zavazadlo 
a zabezpečte domácnost!

Evakuačním zavazadlem může být např. batoh, 
cestovní taška nebo kufr do celkové hmotnosti 
25 kg pro dospělé, 10 kg pro děti. Zavazadlo by 
mělo být označené jménem a adresou majitele. 

Pokyny k přípravě a zahájení evakuace mohou být 
vysílány elektronickými sirénami, místním rozhlasem, 
mobilními prostředky zasahujících složek, televizním 
a rozhlasovým vysíláním.

Jak se dozvím o evakuaci

   nepřistupujte k evakuaci, pokud jste k ní nebyli 
vyzváni,

   řiďte se pokyny zasahujících složek a orgánu 
krizového řízení,

   vzpomeňte si, zda ve vašem sousedství nežijí 
lidé, kteří by v důsledku stáří, upoutání na lůžko, 
zhoršeného sluchu či zdravotního stavu mohli 
přeslechnout výzvu k evakuaci. Pomozte těmto 
lidem, pokud to potřebují,

   postarejte se o děti, které jsou bez dozoru,

   při použití vlastního vozidla dodržujte pokyny 
orgánů zabezpečujících evakuaci,

   při povodni nechoďte do níže položených míst, 
která mohou být zaplavena nebo do míst 
a prostorů, které mohou být vodou strženy. 
Zaplavená místa rovněž nepřejíždějte na kole, na 
motocyklu ani v automobilu.

Značení evakuačních a únikových cest. 


