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POŽÁRNÍ  EVAKUAČNÍ  PLÁN 
 
 

I. Účel 

Účelem požárního evakuačního plánu je zajistit v případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události 
rychlou evakuaci dětí, zaměstnanců a dalších osob, zvířat a majetku z výše jmenovaného objektu. 
Evakuace bude provedena podle grafické části evakuačního plánu a s využitím informačního systému. 
 

II. Určení osoby, která bude organizovat evakuaci 

Evakuace bude řízena z prostoru recepce v mezaninu objektu. Evakuace bude řízena službu konajícím 
pracovníkem recepce. 
V případě požáru na tomto místě se řízení evakuace přemísťuje před objekt. 
 

III. Určení osob a prostředků, s jejichž pomocí bude evakuace prováděna 

1. Evakuaci budou na jednotlivých podlažích organizovat pověření pracovníci a vedoucí jednotlivých 
pracovišť. Pokud to podle charakteru ohrožení bude možné, zkontrolují určené osoby a vedoucí 
jednotlivých pracovišť, zda všechny osoby opustily ohrožený prostor.  

2. Po skončení evakuace provede každý vedoucí zaměstnanec na shromaždišti kontrolu početního 
stavu svých podřízených.  

3. Za evakuaci osob s omezenou schopností pohybu odpovídá příslušný vedoucí pracovník. 
4. Ukončení evakuace a případné rozdíly nahlásí řídícímu evakuace.  
 

IV. Určení cest a způsobu evakuace 

1. Evakuace ze všech částí objektu bude probíhat postupně po chodbách a po schodišti do mezaninu 
(chráněné únikové cesty) a dále do volného prostoru.  

2. Výtahy nejsou určeny pro evakuaci.  
3. Směr úniku a únikový východ jsou značeny příslušnými piktogramy.      
4. Při evakuaci zachovejte klid, neběhejte, nepanikařte, prostor opusťte rychlou chůzí. 
5. Při opuštění evakuovaného prostoru zavřete, ale nezamykejte dveře a zavřete okna. 
 

V. Určení místa soustředění osob a materiálu 

1. Evakuačním prostorem je volné prostranství u Masarykovy koleje vpravo od jižního křídla objektu.  
2. S evakuací materiálu se nepočítá. Případná evakuace cenného materiálu z objektu je v kompetenci 

jednotlivých vedoucích pracovníků. Může být prováděna až po zajištění bezpečné evakuace všech 
osob. Při evakuaci materiálu nesmí dojít k ztížení vlastní evakuace osob z objektu (např. zatarasení 
únikových cest, otevření požárních dveří atp.), k rozšíření požáru nebo k ztížení hasebního zásahu 
jednotek HZS hl. m. Prahy.    

 
VI. Způsob poskytnutí první pomoci postiženým osobám 

První pomoc postiženým bude poskytnuta v místě soustředění evakuovaných osob. V případě většího 
ohrožení zdraví bude pomoc poskytována pracovníky zdravotní záchranné služby  155. 
 
 
 
 

 Jméno Funkce Datum Podpis 
Zpracoval Ing. Martin Štoček OZO v PO 1. 9. 2021  
Schválil prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc. ředitelka ústavu   
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