Prevence pro všechny, o.s.
EVAKUACE, EVAKUAČNÍ ZAVAZADLO
Co je to EVAKUACE?
Evakuace je souhrnem opatření pro rychlé, bezpečné a účinné přemístění osob, zvířat a
majetku z ohroženého objektu nebo oblasti do prostoru, kde nebezpečí nehrozí.
Pro jaké případy se plánuje a provádí?
Evakuace se plánuje:
- Při řešení mimořádných situací při vyhlášení třetího a zvláštního stupně poplachu
(ohrožení velkého množství osob, zvířat, majetku, ŽP – např. Chropyně)
- Ze zón havarijního plánování jaderných zařízení (např. JE Temelín, Dukovany)
- Ze zón havarijního plánování objektů a zařízení s nebezpečnými látkami a přípravky (v
Pardubickém kraji např. okolí provozovatelů Synthesia, Explosia, Paramo, Flaga Český
plyn, Poličské strojírny, …)
- Při hrozbě ozbrojeného konfliktu
Evakuaci je oprávněn nařídit velitel zásahu, starosta obce, starosta obce s rozšířenou
působností, hejtman kraje nebo zaměstnavatel pro svůj objekt.
JAK POSTUPOVAT PŘI DLOUHODOBÉM OPUŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI?
- sbalte evakuační zavazadlo,
- vypněte všechny plynové a elektrické spotřebiče, topení, plynový kotel,
- elektrické spotřebiče odpojte ze zásuvky (mimo ledničky a mrazničky),
- v případě povodně vypněte i hlavní uzávěr vody, plynu i elektřiny,
- uhaste otevřený oheň (krb, kamna), zhasněte před odchodem všechna světla,
- vezměte s sebou i svá domácí zvířata,
- uzamkněte byt / kancelář,
- ověřte, zda i ostatní v budově vědí o evakuaci,
- opusťte budovu podle pokynů toho, kdo evakuaci řídí.
Při opouštění budovy se chovejte klidně, pomáhejte osobám se sníženou pohyblivostí a po
opuštění budovy se shromážděte na místě určeném k evidenci evakuovaných.
EVAKUAČNÍ ZAVAZADLO
Obsahuje vybavení na 2-3 dny pro každého člena domácnosti:
1. jídlo a tekutiny + nádobí - trvanlivé a dobře zabalené potraviny, pitná voda, hrnek nebo
miska, příbor a otvírák na konzervy, krmivo pro domácí zvíře,
2. cennosti a dokumenty - osobní dokumenty (rodný list, občanský průkaz, cestovní pas,
kartu zdravotní pojišťovny), důležité dokumenty (pojistné smlouvy, stavební spoření, akcie) a peníze
v hotovosti + platební karty
3. léky a hygiena - pravidelně užívané léky, zdravotní pomůcky, další léky a léčiva (proti
bolesti, snížení teploty, nachlazení); toaletní a hygienické potřeby (toaletní papír, mýdlo, kartáček na
zuby, pasta na zuby, ručník)
4. oblečení a vybavení pro přespání - oblečení odpovídající danému ročnímu období,
náhradní prádlo a obuv, spací pytel, karimatku, pláštěnku, deštník
5. přístroje, nástroje a zábava - mobilní telefon s nabíječkou, FM rádio, MP3 přehrávač s
nabíječkou nebo bateriemi, svítilna + baterie, zavírací nůž, šití, psací potřeby, knihy, hračky,
společenské hry apod.
- Každé zavazadlo opatřete cedulkou se jménem, adresou a číslem mobilního telefonu
majitele. Cedulku se jménem a adresou dejte do kapsy i malým dětem.
- Každá osoba by měla mít jen jedno zavazadlo (dospělí do 25 kg, děti do 10 kg), ideální je
batoh, dále kufr na kolečkách nebo taška (nejméně vhodná).
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EVAKUACE, ZÁCHRANA Z HOŘÍCÍCHO OBJEKTU
O evakuaci hovoříme i v případě pouštění vlastními silami z objektu, prostor zasažených
požárem. V případě, že k opuštění objektu potřebujete pomoc, hovoříme již o záchraně osob.
V tomto případě nejsou zpracovány evakuační plány hasičských záchranným sborem, ale
v některých objektech jako jsou hotely, penziony, nákupní střediska, bývají vyvěšené grafické části
požárního evakuačního plánu – „plánky“ s vyznačením směru úniku pro dané podlaží.
Evakuace se provádí po únikových cestách, které jsou zřízeny v každém objektu. Tyto cesty
jsou označeny směry úniku a únikovým východem, obvykle fotoluminiscencím značením.
Evakuaci provádí sami obyvatelé, zasahující jednotka, osoby poskytující osobní pomoc.
O nutnosti opustit zasažené prostory se dozvíte od sousedů, hlášením z evakuačního rozhlasu,
od hasičů.
Jestliže jste vyzváni hasičem k opuštění bytu, domu, zasaženého prostoru (nejen požárem, ale
i samotným kouřem), uposlechněte je.
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