MASARYKOVA UNIVERZITA • SPRÁVA KOLEJÍ A MENZ
VINAŘSKÁ 5a, blok a1, Brno, tel. 549 49 1111

POŽÁRNÍ EVAKUAČNÍ PLÁN
Upravuje postup při evakuaci přítomných osob a uloženého materiálu po určených únikových cestách z jednotlivých míst objektu A1
vyskoškolských kolejí Vinařská 5 Masarykovy univerzity, které jsou zasaženy nebo ohroženy požárem či jinou živelnou pohromou
1. Evakuaci osob řídí a vyhlašuje
» V pracovní době: provozní kolejí nebo její zástupce, recepční kolejí;
» V mimopracovní době: recepční kolejí.
Pokud již bude na místě události jednotka požární ochrany, evakuaci bude řídit velitel zásahu. Evakuace bude vyhlášena signálem z elektrické
požární signalizace (EPS) a voláním „HOŘÍ !“ a dále je možné řídit pomocí místního rozhlasu z recepce bloku A1.
2. Evakuace bude prováděna
Evakuace bude prováděna za pomocí pracovníků údržby kolejí, skladníků kolejí, pracovníků určených vedoucím kolejí a ostatních přítomných
zaměstnanců Masarykovy univerzity. Při výpadku elektrické energie je zde instalované nouzové osvětlení, které zajistí osvětlení únikových cest a
únikových východů. Hlavní vypínače elektrické energie se nacházejí v 1. podzemním podlaží pro sektor A (schodiště I.) a v 2. podzemním podlaží
pro sektor B (schodiště II.). Hlavní uzávěr vody a přívodu horké vody je ve druhém podzemním podlaží (schodiště II.).
3. Určení cest a způsobu evakuace
Po vyhlášení požárního poplachu se začíná s evakuací osob ve všech podlažích objektu současně po chodbách a schodištích
» k únikovým východům do volného prostoru mezi bloky A1 a A2 kolejí (schodiště I. a II.)  
» k hlavnímu vchodu a dále ven na volné prostranství před budovu kolejí.
Směry únikových cest jsou označeny zelenými informativními značkami a na grafickém znázornění požárního evakuačního plánu jednotlivých
podlaží. K evakuaci je zakázáno používat výtahy. V případě signalizace „POŽÁR“ výtah sjede do nejbližšího podlaží.
4. Místo shromáždění evakuovaných osob
Evakuované osoby se budou shromažďovat v prostranství mezi bloky A1 a A2 vysokoškolských kolejí. Zaměstnanci zajišťující evakuaci provedou
důslednou kontrolu počtu evakuovaných osob a se skutečností seznámí velitele zásahu.
5. Poskytnutí první pomoci
Poskytnutí první pomoci zraněným osobám provede recepční kolejí z příruční lékárny. Při závažném úrazu nebo náhle vzniklé poruše zdraví
přivolá zdravotnickou záchrannou službu - tel. číslo 155 (112).
6. Evakuace materiálu
PPokud tím nebudou ohroženi na životě zaměstnanci Masarykovy univerzity, budou se evakuované prostředky soustřeďovat před budovou tak,
aby nepřekážely v příjezdu a zásahu jednotce požární ochrany. Evakuovaný materiál bude střežit zaměstnanec určený osobou řídící evakuaci.
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