
 

                                             

 

 

Masarykova univerzita 

Správa kolejí a menz 

Vinařská 472/5b; 603 00 Brno 

IČ: 00216224 
Objekt: VŠ koleje Tvrdého 5/7, Brno 

 

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 

tvořených dvěma šestipodlažními objekty (1 podzemní podlaží a 5 nadzemních podlaží). Evakuace se vztahuje 

na všechny osoby vyskytující se v objektu kolejí. 

 
OSOBY, KTERÉ BUDOU ORGANIZOVAT EVAKUACI 

      Evakuaci osob bude v pracovní době organizovat referentka kolejí. 

      Evakuaci osob bude v době od 19.00 hod. do 07.00 hod. organizovat recepční kolejí. 

 
URČENÍ OSOB A PROSTŘEDKŮ, S JEJICHŽ POMOCÍ BUDE EVAKUACE PROVÁDĚNA 

      Evakuaci osob řídi v pracovní době referentka kolejí, v době od 19.00 hod. do 07.00 hod. recepční kolejí.  

      Každý, kdo zpozoruje požár, je povinen vyhlásit požární poplach voláním „HOŘÍ“ a spuštěním sirény  

      tlačítkem na chodbách jednotlivých podlaží, dále je povinen ohlásit vznik požáru dle požárních poplachových  

      směrnic. 

      Evakuaci materiálu v pracovní době zajistí referentka kolejí, v době od 19.00 do 07.00 hod. 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 nad objekty na       

      křížení ulic Tvrdého a Tomešova. Kontrolu počtu osob provede v pracovní době referentka kolejí, v době od   

      19.00 hod. do 07.00 hod. 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 zahradě objektu. Ostrahu zajistí referentka kolejí, v době od 19.00   

      hod. do 07.00 hod. recepční kolejí. 

     

 

 

   V Brně dne: 29.6.2017                                 Schválil: Ing. Zdeněk Čížek, v.r., ředitel MU SKM 

                                                            

Zpracoval: Jiří Kocman, OZO, osv. MV č. Š-115/99 

 


