ZÁSADY POŽÁRNÍ OCHRANY
PRO STUDENTY FAKULTY STROJNÍ ZČU V PLZNI

Základní povinnosti vyplývající ze zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů, vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, a platné směrnici rektora
ZČU č. 06R/2014 (Požární ochrana).
Cílem požární ochrany je zabránit vzniku požárů, případně jejich šíření, a zajistit rychlý
a účinný hasební zásah včetně zabezpečení osob a majetku.
Student je povinen dodržovat tyto zásady:
1. Seznámit se s požárními řády, požárně poplachovými směrnicemi a evakuačními plány
příslušných objektů ZČU včetně kolejí a s předpisy pro pracoviště se zvýšeným
nebezpečím požáru.
2. Dodržovat příslušné předpisy PO, stanovené pracovní a technologické postupy, vydané
příkazy, zákazy a pokyny týkající se PO (zejména zákazy kouření a manipulace
s otevřeným ohněm) a počínat si při jakékoliv činnosti tak, aby sám nezapříčinil vznik
požáru.
3. Dodržovat zásady bezpečného provozu tepelných, elektrických, plynových a jiných
spotřebičů, jejichž užívání bylo povoleno (např. vařiče, varné konvice, přídavná topná
tělesa apod.), při opouštění míst vybavených takovými spotřebiči zkontrolovat, zda jsou
vypnuté.
4. Dodržovat zásady bezpečné manipulace a skladování hořlavých kapalin, látek a plynů.
5. Udržovat pořádek a čistotu v učebnách, posluchárnách a všech prostorách objektů ZČU.
6. Nepoškozovat označení pracovišť výstražnými tabulkami, značení únikových cest,
veřejně vyvěšenou dokumentaci PO, požární hlásiče apod.
7. Nezneužívat a nepoškozovat hasební prostředky, ani nesnižovat jejich účinnost.
8. Dodržovat přísný zákaz kouření ve všech objektech ZČU.
V případě vzniku požáru je student povinen:
1. Pokusit se neodkladně uhasit vzniklý požár vlastními silami a dostupnými hasebními
prostředky.
2. Provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob.
3. Provést nutná opatření k zamezení šíření požáru (např. uzavřít požární dveře).
4. Není-li možné požár uhasit vlastními silami, přivolat neodkladně Hasičský záchranný
sbor (telefonní čísla 150, 112), na výzvu velitele zásahové jednotky poskytnout pomoc a
řídit se přitom jeho pokyny.
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