
Výchova ke zdraví – 9. ročník 

EVAKUACE -  se vyhlašuje za účelem přemístění  osob z oblasti vážného 

ohrožení jejich života a zdraví do míst zajištěné ochrany 

 Evakuace -  znamená neprodlené a rychlé přemístění osob, zvířat                          

a materiálních hodnot z míst ohrožených mimořádnou událostí na jiné 

bezpečné místo 

 Informace o evakuaci, o tom, co se stalo, co dělat dále, uslyšíš 

v mimořádných zpravodajstvích hromadných sdělovacích prostředků 

  

 

Postup při evakuaci 

 vypnout elektrické spotřebiče  

 uzavřít přívod plynu a vody 

 ověřit zda vědí sousedi o evakuaci 

 dětem vložit do oděvu cedulku se jménem a adresou 

 kočky a psy vzít s sebou, ostatní zvířata zabezpečit 

 uhasit otevřený oheň  

 vzít s sebou evakuační zavazadlo  

 dostavit se na určené místo (shromaždiště) 

 respektovat nařízený způsob evakuace (pokyny Policie ČR) 

 pomáhat raněným 

 zbytečně netelefonovat a nepřetěžovat tel. síť 

 

 

 



Obsah evakuačního zavazadla 

 Pro snadnější zapamatování lze obsah zavazadla rozčlenit do několika 

logických skupin: 

 jídlo a pití + nádobí (trvanlivé potraviny, konzervy, balený chléb, pitná voda  

 cennosti a dokumenty (osobní doklady, pojistné smlouvy, cennosti, peníze 

apod.)  

 léky a hygiena ( toaletní potřeby)  

 oblečení a vybavení pro přespání (náhradní oděv, obuv, pláštěnka, spací 

pytel, přikrývka)  

 přístroje, nástroje a zábava ( přenosné rádio, baterie 

 svítilna, svíčky 

 kapesní nůž, zápalky, šití apod..  

 

DŮLEŽITÁ ČÍSLA!!! 

150  hasiči 

155  záchranka 

158  policie 

156  městská policie 

112  integrovaný záchranný systém 

 

 

DÚ – zapiš do sešitu a podívej se na video 

Jsou situace, kdy musíme pro vlastní bezpečí nebo pro záchranu života opustit své 

domovy. Evakuace může postihnout každého. Více, co v takovém případě dělat? Co 

si vzít s sebou, jak zabezpečit byt nebo dům? Podívejte se, jak se zachovat v 

okamžiku, kdy se dozvíte o nutnosti opustit domácnost. Krátký komentovaný 

dokument z cyklu Štěstí přeje připraveným. 

https://www.youtube.com/watch?v=5DqRissXEfM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5DqRissXEfM

