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Evakuační zavazadlo - ochrana obyvatel - mimořádné situace 

Víte co dělat v mimořádných situacích (nehoda či havárie, zločin, vloupání, 

požár - kdy hrozí eventuální nebezpečí? 

  v následujících kratičkých spotech zhlédneme několik krátkých 

praktických rad a informací pro řešení zmíněných kritických situací již v 

minulé hodině: 

 

Osvětové spoty "Co dělat" - ukázky: ... přehled ...  ZDE 

 

 první minuty ... zde 

 

 krizové linky ...  zde 

  

 nehoda - přivolání 1. pomoci ... zde   
  

 nehoda - průjezd vozidel ...  zde 
     
     ============================================================= 

 

 povodně a ochrana člověka ...  zde 

 
 

 

 

 

 

 

 

Úkol:  

V poslední stopáži několikrát zaznělo slovo  

EVAKUACE - evakuační zavazadlo: 

 
1) Jakým způsobem je veřejnosti dáno na vědomí nebezpečí situace? 

2) Odkud získáme INFO o blížícím se nebezpečí, eventuálně evakuaci? 

3) Co můžeme zvolit jako evakuační zavazadlo? 

4) Požár, povodeň, havárie. To jsou situace, které mohou vyústit v nutnost  

rychlého opuštění domova, tedy evakuaci. V té souvislosti slýcháme často o 

evakuačním zavazadle. Víme, co do něj patří? 

 

http://www.ochranaobyvatel.cz/media/#sthash.cKCXYdvv.dpuf
https://www.youtube.com/watch?v=SKKY5Q_WlfM
https://www.youtube.com/watch?v=LSYE_mY6stE
https://www.youtube.com/watch?v=5-DbY9QKFIM
https://www.youtube.com/watch?v=maIIQXWQvuc
https://www.youtube.com/watch?v=OLZ7WADv1Rs
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=z%C3%A1chrann%C3%A9+zavazadlo&source=images&cd=&cad=rja&docid=8xsQG0gKjhAkGM&tbnid=E3_mNtCWzoTqWM:&ved=0CAUQjRw&url=http://zombie.4fan.cz/forum/viewtopic.php?id=150&ei=g0PvUuirHbCN0wWd2IHQCw&bvm=bv.60444564,d.ZGU&psig=AFQjCNH2AvkocbeuWOfTpCFTcQhPrnb3Zg&ust=1391498471612906
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=z%C3%A1chrann%C3%A9+zavazadlo&source=images&cd=&cad=rja&docid=8xsQG0gKjhAkGM&tbnid=E3_mNtCWzoTqWM:&ved=0CAUQjRw&url=http://radyvnouzi.cz/evakuacni-zavazadlo&ei=bUPvUuPVNfKa1AXc9oGQDA&bvm=bv.60444564,d.ZGU&psig=AFQjCNH2AvkocbeuWOfTpCFTcQhPrnb3Zg&ust=1391498471612906


 
Odpovědi - EVAKUACE - evakuační zavazadlo: 

 

1) Jakým způsobem je veřejnosti dáno na vědomí nebezpečí situace? 

   ... varování zvukem sirény 

 

2) Odkud získáme informace o blížícím se nebezpečí, eventuálně 

evakuaci? 

   ... vysílání v místním rozhlase 

  ... rozhlas a televize 

  ... rozhlasové vozy záchranných složek 

 

3) Co můžeme zvolit jako evakuační zavazadlo? 

           ... batoh   ... cestovní zavazadlo   ...  kufr 

 

4) Požár, povodeň, havárie. To jsou situace, které mohou vyústit v nutnost  

rychlého opuštění domova, tedy evakuaci. V té souvislosti slýcháme často o 

evakuačním zavazadle. Víme, co do něj patří? 

 

• základní trvanlivé potraviny  

• pitná voda 

• jídelní potřeby 

• osobní doklady 

• peníze 

• pojistné smlouvy  

• cennosti přenosné 

• rádio s rezervními bateriemi  

• mobilní telefon a nabíječka 

• toaletní a hygienické 

• potřeby léky  

• svítilna 

• náhradní prádlo 

• oděv 

• obuv  

• pláštěnka  

• spací pytel nebo přikrývka 

• kapesní nůž 

• zápalky 

• šití a další drobnosti 

 
 

-  Každé zavazadlo opatříme cedulkou se jménem, adresou a číslem mobilního 

telefonu majitele. Cedulku se jménem a adresou dáme do kapsy i malým dětem. 

 

 

Zdroje 

www.ochranaobyvatel.cz  

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=z%C3%A1chrann%C3%A9+zavazadlo... 


