
        

 

Požární evakuační plán 
 

Název: Provozovna ordinace praktického lékaře – doplnit sídlo 

 
                                                                               

Ohlašovna požáru:  hasiči - 150                    

                                                             

 

                                                                     
Tento požární evakuační plán upravuje zásady evakuace osob a materiálů při vzniku 
požáru v pracovní době. Všichni zaměstnanci ordinace, její návštěvníci, jsou povinni 
postupovat v souladu s tímto požárním evakuačním plánem a dbát pokynů vedoucího 
evakuace, velitelů a členů požárních hlídek a příslušníků jednotek požární ochrany. 
 

I. 
Organizace a řízení evakuace   

 

Osoba pověřená organizací a řízením evakuace:     MUDr. Doplnit jméno  

 

V době jeho nepřítomnosti:   majitel objektu                                    

 
 

      
II. 

Osoby a prostředky pro evakuaci 
 

Na evakuaci se budou podílet tito pracovníci: 

 Vedoucí evakuace - zajišťuje postupnou evakuaci, koordinuje evakuaci osob 
z jednotlivých pracovišť. 

 
Prostředky pro zajištění evakuace: 

 Pro spojení bude využita telefonní síť nebo mobilní telefon. 

 Pro vlastní evakuaci budou využívány evakuační cesty (označené šipkami směru 
úniku). Od dveří na tyto evakuační cestu musí být kdykoliv k dispozici klíč.  

 K evakuaci osob s omezenou schopností pohybu a osob neschopných samostatného 
pohybu musí být využito mobilních prostředků (křesel apod.). 

 

III. 
Určení způsobu a cest evakuace  

1. V případě vzniku požáru organizuje vedoucí evakuace záchranu osob prostřednictvím 
telefonního spojení. Těm vydává pokyny k zahájení opouštění ohrožených prostor 
(postupné evakuaci), aby nedocházelo k přeplňování evakuačních cest. 

2. Přednostně musí být organizována evakuace z místa, kde vznikl požár, dále z podlaží 
nad a pod místem požáru. 

3. Dále musí být evakuace organizována podle obtížnosti evakuace a předpokládaného 
směru rozvoje požáru. 



        

 

4. Jako hlavní způsob záchrany lidí během požáru se předpokládá samostatný odchod 
osob. 

5. Vedoucího evakuace provede (nebo zajistí) závěrečný průzkum na pracovišti, zda byly 
evakuovány všechny osoby. 

6. Všechny osoby jsou povinny chovat se tak, aby nezavdaly příčinu ke vzniku paniky. 
Evakuované osoby jsou povinny uposlechnout příkazů vedoucího a ukázněně se 
odebrat k únikové cestě. 

7. Materiál určený k evakuaci (pracovní elektronika) může být evakuována až po úplné 
evakuaci osob na základě rozhodnutí vedoucího evakuace. 

8. Po příjezdu zasahující jednotky požární ochrany informuje vedoucí evakuace o všech 
opatřeních a stupni provedené evakuace. 

 

IV. 
Místo soustředění a kontrola počtu osob  

 
1. Osoby evakuované z objektu se soustředí před objektem.   
 
2. První pomoc postiženým osobám bude poskytována přítomnými svědky od doby 

přivolání až do příjezdu posádky záchranné služby.  
 

V. 
Nedílnou součástí tohoto požárního evakuačního plánu je grafické znázornění 

evakuačních cest. 

 
 
V  dne   
 
Zpracoval:   
   
         


