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Pokud uslyšíte zvuk sirén 

 
- Ujistěte se že nejde o plánovanou zkoušku 

sirén 
- Plánované zkouška se koná každou první 

středu v měsíci ve 12:00 
 

- Výstražný signál trvá 140 sekund a 
je kolísavý 

 
 

Po zaznění signálu co nejdříve vyhledejte 
úkryt a zapněte televizní a rozhlasové 

přijímače 
Další instrukce budou následovat na 

Televizním kanálu ČT1 
Rozhlasové stanici Český rozhlas 1 Radiožurnál 
90,7 MHz FM – Jihlava, 95,1 MHz FM – Brno 

101,2 MHz FM – Znojmo 2 



 
Pokyn k ukrytí 

 
Okamžitě opusťte otevřený venkovní prostor a 

ukryjte se v domech nebo bytech 
Zavřete všechna okna a dveře a utěsněte je 
Vypněte ventilační a klimatizační systémy, 

uzavřete větrací otvory 
Zapněte rozhlasové a televizní přijímače a 

vyčkejte na další pokyny 
 

Pokyn k požití jodidu draselného KI 
 

Pokyn obdržíte prostřednictvím rozhlasového 
nebo televizního vysílání 

Dávkování 
Novorozenci Kojenci a děti 

do 3 let 

Děti od 3 

do 12 let 

Osoby 

starší 12 let 

¼ tablety ½ tablety 1 tableta 2 tablety 

16 mg KI 32 mg KI 65 mg KI 130 mg KI 
Tablety zapijte malým množstvím vody 

Nepožívat tablety bez předchozího vyzvání 
Vyšší dávkování Vašemu zdraví neprospěje 3 







 
Evakuace 

 
Pokyn k evakuaci může vydat pouze Krizový 
štáb kraje (Hejtman) nebo starosta Krizový 

štáb Vaší obce (Starosta) 
Pokyn obdržíte prostřednictvím televizního a 

rozhlasového vysílání 
Evakuace je možná společně autobusem, nebo 

vlastním automobilem 
 
 

Přesvědčte se že o evakuaci vědí i vaši sousedé 
 

Hospodářská zvířata ukryjte v chlévech či kotcích 
Dejte jim vodu a potravu na 2 dny 

 
Při odchodu z domu vypněte všechny elektrické 

spotřebiče mino ledničky 
Uzavřete uzávěry plynu a vody 

Nevypínejte hlavní elektrický jistič 
Dům při odchodu uzamkněte 
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Evakuační zavazadlo 

 
Při evakuaci si nezapomeňte vzít: 

Osobní doklady 
Peníze, platební karty, cenné papíry 

Užívané léky a zdravotnické pomůcky 
Základní potraviny na 2-3 dny 

Prostředky osobní hygieny a nádobí 
Spací patel nebo přikrývky 

Náhradní oblečení 
Rádio a kapesní svítilnu 

Náhradní baterky 
 
 

Vždy vyčkejte konkrétních pokynů k 
evakuaci 

 
Evakuace neznamená bezhlavý útěk 
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Poznámky 
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