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POŽÁRNÍ EVAKUAČNÍ PLÁN 
 

dle § 15 zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, v platném znění („zákon o požární ochraně“) a § 33 

vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru 

(„vyhláška o požární prevenci“) v aktuálním znění. 

 

Požární evakuační plán (PEP) upravuje postup při evakuaci osob a materiálu z prostor vysokoškolských kolejí 

na ulici Kounicova 50, Brno. Evakuace se vztahuje na všechny osoby vyskytující se v objektu kolejí. 

 
OSOBY, KTERÉ BUDOU ORGANIZOVAT EVAKUACI 

      Evakuaci osob bude v pracovní době organizovat vedoucí kolejí. 

      Evakuaci osob bude v mimopracovní době organizovat recepční kolejí. 

 
URČENÍ OSOB A PROSTŘEDKŮ, S JEJICHŽ POMOCÍ BUDE EVAKUACE PROVÁDĚNA 

      Evakuaci osob řídi v pracovní době vedoucí kolejí, v mimopracovní době recepční kolejí.  

      Každý, kdo zpozoruje požár, je povinen vyhlásit požární poplach voláním „HOŘÍ“, dále je povinen ohlásit   

      vznik požáru dle požárních poplachových směrnic. 

      Evakuaci materiálu v pracovní době zajistí vedoucí kolejí, v mimopracovní době recepční kolejí. 

 
URČENÍ CEST A ZPŮSOBŮ EVAKUACE, URČENÍ MÍSTA, KDE SE BUDOU EVAKUOVANÉ 

OSOBY SOUSTŘEĎOVAT A URČENÍ ZAMĚSTNANCE, KTERÝ PROVEDE KONTROLU 

POČTŮ EVAKUOVANÝCH OSOB 

      Únik z jednotlivých podlaží objektů je chodbami vedoucími ke schodištím. Po schodištích a východy   

      evakuované osoby opustí objekt na volný prostor. Evakuované osoby se budou shromažďovat na ulici  

      Šumavská. Kontrolu počtu osob provede v pracovní době vedoucí kolejí, v mimopracovní době recepční  

      kolejí. 

 
ZPŮSOB POSKYTNUTÍ PRVNÍ POMOCI POSTIŽENÝM OSOBÁM 

      První pomoc bude poskytnuta za použití lékárničky a následně přivoláním rychlé záchranné služby. 

 
URČENÍ MÍSTA, KDE SE BUDE SOUSTŘEĎOVAT EVAKUOVANÝ MATERIÁL A URČENÍ 

ZPŮSOBU JEHO OSTRAHY 

      Evakuovaný materiál bude soustředěn na ulici Šumavská. Ostrahu zajistí vedoucí kolejí, v mimopracovní   

      době recepční kolejí. 
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