
Evakuační zavazadlo by mělo být . . . 
 

1 
v domácnosti pohotovostně připravené neustále, alespoň částečně; je možné ho používat i v běžném životě; 
během rodinných výletů do přírody apod.. Je potřeba ho obnovovat a prověřovat ! 

2 
snadno připravitelné. To znamená, že byste měli mít v domácnosti průběžně přehled o jeho jednotlivých 
součástech a jejich uložení (v případě, že je nemáte na jednom místě). Je to pro případ, že budete nuceni 
urychleně opustit vaše obydlí. 

3 
dostatečně lehké a označeno vaším jménem a adresou. Je lépe, když se jedná o batoh na záda, než příruční 
tašku pro případ delší cesty pěšky.  

4 
Pokud budete opouštět obydlí autem, je potřeba, aby i auto bylo připravené (dostatek pohonných hmot, 
lékárnička, hasící přístroj, nářadí a náhradní díly. Vozidlo je možné doplnit o větší množství zásob vody 
a přikrývek. 

5 Nezapomeňte na pohodlné oblečení a obuv na cestu ! 

  
Pokud do evakuačního střediska dorazíte bez zavazadla a bez zásob, neznamená to, že budete strádat. 
Lépe vám ale každopádně bude, když přicestujete s vlastním vybavením. 

 
  

Jídlo a jídelní potřeby 

♦ 
základní trvanlivé potraviny: důkladně zabalený chléb, konzervy, suchý salám, tvrdé sýry, další vysoce kalorické  
a přitom skladné potraviny (např. čokoláda, sušenky) 

♦ jídelní miska, příbor, otvírač konzerv, kvalitní nůž 

 

Tekutiny  

♦ něco k pití, a to pitná voda v dostatečném množství na každou osobu v PET (ne skleněné) lahvi. 

♦ plastový kelímek nebo polní láhev 

    

Léky, zdravotní pomůcky 

♦ léky,které užíváte (případně i předpisy) 

♦ další léky a léčiva (přípravky proti bolesti, snížení teploty, nachlazení, obvazy) 

♦ další zdravotní pomůcky (brýle, aplikátor inzulínu apod) 

    

Oblečení, potřeby na spaní 

♦ přikrývka nebo spací pytel 

♦ izolační podložka (karimatka, nafukovací matrace, plachta) 

♦ polštářek (nejlépe nafukovací) 

♦ 
kompletní náhradní oblečení, tj. náhradní spodní prádlo, náhradní oděv a obuv (s ohledem na počasí a roční 
období) 

    

Toaletní a hygienické potřeby 

♦ toaletní a hygienické potřeby (toaletní papír, mýdlo, kartáček na zuby, pasta na zuby, ručník) 

♦ potřeby na šití, nit, jehla, nůžky apod. 

    

Důležité dokumenty - doklady a cennosti 

♦ 
osobní doklady, občanský průkaz, cestovní pas, rodné listy, průkazy zdravotní pojišťovny, pojistné smlouvy, 
doklady k nemovitostem, automobilu, čísla kont, vše v nepromokavém pouzdře nebo obalu + případné kopie 

♦ peníze v hotovosti, platební karty, cenné papíry, přenosné cennosti a důležité předměty (zejména šperky) 

Informační a komunikační prostředky, kontakty 

♦ mobilní telefon a nabíječku 

♦ kontakty na blízké osoby a jiné pro vás důležité údaje (např. v mobilním telefonu nebo na papíře) 

♦ rozhlasový přijímač (na baterie) + náhradní baterie 

    



Osvětlení 

♦ kapesní svítilnu + náhradní baterie  

♦ zápalky, svíčky, zapalovač 

  

Pro případné vyplnění dlouhé chvíle 

♦ něco pro zábavu, kniha, hračky pro děti, společenské hry, karty 

♦ něco na psaní  bloček, tužka, obálky 

    

Poznámka 

♦ 
Pokud s sebou berete domácí zvířátko, pak pro něj vezměte i krmivo a další potřeby (náhubek, obojek, miska, 
stelivo) a vezměte jeho zdravotní průkaz a vhodný obal pro převoz. 

♦ 
Evakuační zavazadlo je obdobné jako úkrytové zavazadlo – je možné vzít si více věcí s ohledem na delší dobu a 
způsob zvolené přepravy, případně místo evakuace. 

 

Na eBay lze například zakoupit tyto pomůcky : 
 

Kapesní svítilna s radiopřijímačem a solárním panelem, kde napájení je řešené navíc kličkou. 
 

Samostatná kapesní svítilna na solární nabíjení nebo pomocí kličky. 
 


