
ZABEZPO                                                             Ing. Kristýna Theisová Siudová, Karbenská 10, 794 01 Krnov 

 

POŽÁRNÍ  EVAKUAČNÍ PLÁN – SPORTOVNÍ 
HALA 

 

Provozovatel SPOROTVNÍ HALY: 

Základní škola Janáčkovo náměstí 17 

Okres Bruntál, příspěvková organizace 

Janáčkovo náměstí 1970/17 

794 01 Krnov  

IČ: 00852546 

 

Odpovědný zástupce: Mgr. Karel Handlíř, ředitel školy 

 

ORGANIZACE A MÍSTO ŘÍZENÍ EVAKUACE 

 Evakuace osob z objektu sportovní haly bude probíhat pod vedením vyučujících, v době mimo 

vyučování pod vedením správce sportovní haly (v případě pořádání kulturní, sportovní nebo jiné akce 

zajišťuje evakuaci nájemce). Evakuační rozhlas (je umístěn v prostoru hlasatelny) s nuceným 

odposlechem se spouští automaticky od impulzu EPS.  

 

OSOBY A PROSTŘEDKY URČENÉ K PROVÁDĚNÍ EVAKUACE 

 Evakuaci bude řídit ředitel školy nebo jeho zástupce (v době mimo vyučování správce sportovní haly 

nebo trenér). Po příjezdu první jednotky požární ochrany podává informace veliteli zásahu o počtech 

evakuovaných a případných pohřešovaných osobách.  

 

CESTY A ZPŮSOBY EVAKUACE OSOB, SHROMAŽĎOVACÍ MÍSTA 

 Evakuace bude probíhat souběžně, s ohledem na místa nejvíce ohrožená požárem, po nejbližší dostupné 

únikové cestě nebo schodišti, ve vyznačených směrech úniku, ven. Je nutné dbát bezpečnosti z důvodu 

přijíždějící zásahové techniky. 

 Evakuované osoby se shromáždí na hřišti před objektem a vyčkají příjezdu jednotky požární ochrany.  

 V případě nepříznivého počasí může ředitel školy, jeho zástupce (nebo správce sportovní haly 

rozhodnout o přemístění evakuovaných osob do budovy školy. 

 Kontrolu evakuovaných osob provede velitel první jednotky požární ochrany, která se dostaví na místo. 

ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ PRVNÍ POMOCI 

 První pomoc zajistí jednotky požární ochrany, které se dostaví na místo. Velitel zásahu zajistí v případě 

potřeby povolání odborné pomoci – Zdravotní záchranná služba (nebo bude zajištěna v blízkém 

zdravotnickém zařízení). 

 

EVAKUACE MATERIÁLU, SHROMAŽĎOVACÍ MÍSTA 

 O nutnosti evakuace materiálu, zboží a majetku rozhodne velitel zásahu po dohodě s ředitelem školy, 

jeho zástupcem, nebo správcem sportovní haly. 

 Evakuace materiálu bude prováděna takovým způsobem, aby nebyly ohroženy životy a zdraví 

zúčastněných osob. 

 

 Krnově, dne 10. 3. 2014                                                                 schválil: ……………………………………                            

                                                                                                                  Mgr. Karel Handlíř 

 

Zpracovala: Ing. Kristýna Theisová Siudová, Š – OZO – 82/2007              


