POŽÁRNÍ EVAKUAČNÍ PLÁN
pro objekt: VŠ koleje nám. Míru 4
Masarykova univerzita, Správa kolejí a menz, Vinařská 5,603 00 Brno
Požární evakuační plán byl zpracován ve smyslu vyhlášky MV č. 246/2001Sb., kterou se
provádějí některá ustanovení zákona o požární ochraně.
Při vypracování požárního evakuačního plánu bylo přihlédnuto ke specifikaci podmínek
v objektu a VŠ kolejí s ohledem na užívání a k maximálním možným podmínkám z hlediska
počtu osob, které se v objektu mohou zdržovat.
a) Zaměstnanci, kteří budou řídit evakuaci:
V pracovní době:
skladní kolejí
Místo, ze kterého bude evakuace řízena:
k vyhlášení evakuace jsou určeny elektrické požární sirény s tlačítkovým ovladačem
umístěné v každém podlaží a současně rozhlasová ústředna s pokyny k evakuaci. Dále
pak telefonické spojení na HZS Jmk v případě vyhlášení evakuace - telefon u vrátnice.
b) Zaměstnanci, s jejichž pomocí bude evakuace řízena:
V pracovní době:
skladní kolejí, údržba kolejí - dle pokynu vedoucí kolejí
Určení prostředků, s jejichž pomocí bude evakuace prováděna:
uvedení zaměstnanci zabezpečují rychlé opuštění ohrožených prostorů nejkratší
únikovou cestou a pokud nelze požár uhasit přenosnými hasícími přístroji opouští
ohrožený prostor
c) Určení cest a způsobu evakuace:
evakuace osob bude prováděna po vnitřních komunikacích objektu /chodby, schodiště
I./ směrem k hlavnímu východu z objektu do volného prostoru na ulici nám. Míru.
Evakuace je organizována rychle ale uváženě podle průchodnosti únikových cest tak,
aby bylo zamezeno jakékoliv panice nebo vážným poraněním.
Směr únikových cest je označen požárními značkami /šipky určující směr úniku/ a na
grafickém znázornění požárního evakuačního plánu jednotlivých podlaží.
d) Určení zaměstnance, který provede kontrolu počtu evakuovaných osob:
Zaměstnanci zajišťující evakuaci provedou důslednou kontrolu počtu evakuovaných
osob a se skutečností seznámí velitele zásahové jednotky.
e) Způsob poskytnutí první pomoci postiženým osobám:
V pracovní době: poskytnutí první pomoci zraněným osobám provede skladní kolejí
z příruční lékárny. Při těžších poraněních přivolá dle svého uvážení lékaře.
f) Určení místa, na kterém se bude soustřeďovat evakuovaný materiál, a určení způsobu
jeho střežení:
V pracovní době: materiál, který bude z objektu evakuován, bude soustředěn před
kolejemi. Střežením evakuovaného materiálu zajistí zaměstnanci zajišťující evakuaci.
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