
               

 

 
Příloha č. 1 Požárního řádu   

Výukový pavilon      
                                                     

Plzeňská 311, 150 00 Praha 5 – Motol 
 

SEZNAM POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ  

A BEZPEČNOSTNÍHO ZNAČENÍ 

 

Požárně bezpečnostní zařízení: 

 přenosné hasicí přístroje práškové 

 přenosné hasicí přístroje sněhové 

 elektrická požární signalizace 

 systém odvětrání tepla a kouře 

 požární dveře 

 požární stěny 

 bezpečnostní uzávěr plynu 

 detekce úniku plynu 

 klíčový trezor 

 obslužné pole požární ochrany OPPO 

 zařízení dálkového přenosu signálu EPS na EPS HZS 

 evakuační osvětlení  

 záložní zdroj dieselagregát 

 záložní zdroj UPS 
 

Bezpečnostní a požární značky: 

 únikový východ rovně, po schodech dolů, vpravo a vlevo 

 zákaz vstupu nepovolaným osobám 

 zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm 

 tlakové lahve plné a prázdné 

 nebezpečné chemické látky a směsi toxické, hořlavé, oxidující, nebezpečné pro životní 
prostředí, nebezpečné pro zdraví člověka, dráždivé, žíravé 

 hasicí přístroj 

 tlačítkový hlásič 

 požární hadice – vnitřní hydrant 

 venkovní hydrant 
 

 

Platné od 16. 6. 2021 

Zpracoval: Tomáš Fencl,                      Schválila: Mgr. Jana Šmejcká 
      OZO v PO, osv.č. Z-OZO 160/2002              tajemnice 2. LF UK 

                      FENCL SAFETY s.r.o.    

 

   

 

 



Příloha č.2 Požárního řádu 
Výukový pavilon   

                       
          Plzeňská 311, 150 00 Praha 5 – Motol 

 

POKYNY PRO ČINNOST PREVENTIVNÍ POŽÁRNÍ HLÍDKY 

Základní úkoly preventivní požární hlídky  

 kontrolovat dodržování požárně bezpečnostních opatření, zejména zákaz kouření v objektu  

 kontrolovat přístupnost k hasebním prostředkům a kontrolovat průchodnost únikových cest, 

 kontrolovat přístupnost k rozvaděčům elektrické energie, hlavním uzávěrům vody a plynu, 

 znát umístění věcných prostředků požární ochrany a způsob jejich použití (hasicí přístroje,     
hydranty) 

 znát umístění hlavních uzávěrů a vypínačů elektrické energie, vody, plynu, 

 dohlížet na dodržování předpisů o požární ochraně na svěřených pracovištích,  

 absolvovat 1x ročně odbornou přípravu dle tematického plánu. 
 

Činnost členů preventivní požární hlídky při požáru: 

Po vyhlášení požárního poplachu je hlavní povinností zabezpečit evakuaci osob ze svěřených 

pracovišť na shromaždiště osob před hlavním stupem do budovy B (před recepcí).  

Požární poplach může být vyhlášen ústně voláním „HOŘÍ“ nebo sirénou elektrické požární signalizace. 

Z evakuovaného pracoviště odchází členové preventivní požární hlídky na shromaždiště osob 

poslední. Členové preventivní požární hlídky mají právo požadovat po evakuovaných osobách osobní 

pomoc např. s evakuací zraněných osob. 

 

Členové preventivní požární hlídky: 

Jméno a příjmení Činnost při požárním poplachu 

 MUDr. Jiří UHLÍK, Ph.D. 
Velitel - evakuace osob ze svěřeného pracoviště, organizování 
evakuace zraněných a imobilních osob, komunikace s velitelem 
zásahu hasičů. Na shromaždišti osob předá informace o výsledku 
evakuace z jednotlivých podlaží veliteli zásahu Hasičského 
záchranného sboru 

Pavlína ŠANTOROVÁ 

Karolina VRÁBLOVÁ 

Člen – evakuace osob ze svěřeného pracoviště 1 a 2 NP pavilonu B, 
ohlásit výsledek evakuaci veliteli požární hlídky 

RNDr. Tomáš KUČERA, Ph.D. 
Alice HEZINOVÁ 

Člen – evakuace osob ze svěřeného pracoviště 3 a 4 NP pavilonu B, 
ohlásit výsledek evakuaci veliteli požární hlídky 

Mgr. Šárka SALAVOVÁ 

Ing. Miroslav MOKOŠ 

Člen – evakuace osob ze svěřeného pracoviště 1 a 2 NP pavilonu C, 

ohlásit výsledek evakuaci veliteli požární hlídky 

Ing. Libuše STOKLÁSKOVÁ 

Ing. Marcela MINAŘÍKOVÁ 

Člen – evakuace osob ze svěřeného pracoviště 3 a 4 NP pavilonu C, 
ohlásit výsledek evakuaci veliteli požární hlídky 

 

Platné od 16. 6. 2021 
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