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POŽÁRNÍ  EVAKUAČNÍ  PLÁN 
 

dle § 15, zákona o požární ochraně č.133/85 Sb. ve znění pozdějších předpisů a § 33, vyhlášky  

č. 246/2001 Sb., o požární prevenci 
 
 

MASARYKŮV KULTURNÍ DŮM (dále jen MKD) 
 

 

1. ÚČEL 
Požární evakuační plán upravuje postup při evakuaci osob a materiálu z objektů zasažených 

nebo ohrožených požárem. 

 

 2. URČENÍ OSOBY, KTERÁ BUDE ORGANIZOVAT EVAKUACI  
Evakuaci zaměstnanců i ostatních přítomných osob v MKD a materiálu organizují členové 

preventivní požární hlídky (PPH), případně vedoucí MKD nebo zodpovědné a určené osoby 

pořadatelů samostatně pořádaných kulturních akcí. 

 

3. URČENÍ OSOB A PROSTŘEDKŮ, S JEJICHŽ POMOCÍ BUDE EVAKUACE PROVÁDĚNA 
Evakuace bude vyhlášena voláním „EVAKUACE – VŠICHNI JSOU POVINNI OPUSTIT 

PROSTORY MKD“. Evakuace MKD bude probíhat až do příjezdu hasičů samovolně nebo 

za asistence PPH, případně zaměstnanců MKD nebo pořadatelů kulturních akcí. Případná 

evakuace materiálu nebo zařízení může probíhat až po ukončení evakuace osob. 

 

4. URČENÍ CEST A ZPŮSOBU EVAKUACE A MÍSTA SOUSTŘEDĚNÍ OSOB 
Evakuace se provádí značenými evakuačními cestami dle grafické přílohy evakuačního plánu 

do volného prostoru, který není ohrožen požárem, případně kouřem. Evakuace se provádí 

po jednotlivých podlažích chodbami a po schodišti. Evakuované osoby se shromažďují 

v parku u budovy MKD tak, aby byli chráněni před účinky případného požáru  

a nepřekáželi požárnímu zásahu.  

 

5. ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ PRVNÍ POMOCI POSTIŽENÝM OSOBÁM 
Poskytnutí první pomoci (PP) postiženým osobám prvotně provedou zaměstnanci MKD 

prostřednictvím lékárniček a dle zásad poskytování PP. Zdravotní pomoc vážněji 

postiženým osobám bude poskytnuta po příjezdu ZZS. 

 

6. URČENÍ MÍSTA SOUSTŘEDĚNÍ A ZPŮSOBU STŘEŽENÍ EVAKUOVANÉHO MATERIÁLU 
Evakuovaný materiál bude soustředěn ve volném prostoru u budovy MKD. Střežení 

evakuovaného materiálu zajistí určený zaměstnanec MKD nebo na vyžádání Městská 

policie Mělník. 

 

7. GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ SMĚRU ÚNIKOVÝCH CEST 
(viz samostatná příloha) 

 
 

Zpracoval: Ing. Jiří Nalezínek       Schválila: Ing. Radka Kareisová 

      OZO v PO (Š-30/2000)                  ředitelka MKC, o.p.s. 
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