
Požární pravidla
CAMPUSU DOBŘÍV

(Směrnice č. 2.1 společnosti Cool Wood s.r.o)

Část první - Vymezení působnosti tohoto dokumentu

Tato směrnice je závazným dokumentem upravujícím ve společnosti Cool Wood s.r.o., sídlem v Praze 5, Na Vysoké II 300/22, 150 00, která je za-
psána v obchodním rejstříku pod IČ 24262862 (dále jen “CW”), postup v případě vypuknutí požáru v prostoru Campusu Dobřív na adrese Dobřív č.p. 
184 a 189, kde je Campus provozován ve dvou budovách. Tato směrnice platí pro všechny účastníky akcí, konaných v prostorách campusu, brigád-
níky, zaměstnance, dobrovolníky i ostatní přítomné osoby. Směrnice je vymezena a schválena na období od 1. 11. 2016 na dobu neurčitou. Směrnici 
schvalují jednatelé společnosti a zřizovatel.

Část druhá – Vlastní směrnice

Každá osoba pohybující se v areálu campusu by měla respektovat jeho provozní řád, ve kterém jsou uvedené informa-
ce, díky kterým může předejít vzniku požáru.

V každé místnosti je umístěn detektor kouře a u plynových spotřebičů detektor úniku plynu. Jednoduchý návod na je-
jich obsluhu je viditelně vyvěšen na nástěnce v přízemí.

Osoba, která zpozoruje požár, se ihned pokusí požár uhasit za využití dostupných a odpovídajících prostředků: hasi-
cího přístroje, hasicí roušky, nádoby s vodou a dalších.

Pozor! Platí zákaz použití vody, vodních a pěnových přístrojů k hašení elektrických zařízení pod napětím.

Není-li vlastní zásah možný, je osoba povinna neodkladně vyhlásit požární poplach. Požární poplach se vyhlašuje 
opakovaným voláním "HOŘÍ!" nebo "POŽÁR!".

Základní povinností všech přítomných je provést nutné opatření pro rychlou záchranu ohrožených osob. Pro bezpeč-
nou evakuaci je třeba se chránit mokrými dekami přes tělo a mokrými kapesníky přes ústa a co nejrychleji se shro-
máždit mimo pozemek campusu přes silnici v přilehlém lesíku. Místo je vyznačeno na plánu areálu campusu.

Není-li možné požár uhasit vlastními silami, je vedle evakuace osob zároveň nezbytné zajistit rychlé přivolání Hasič-
ského záchranného sboru Plzeňského kraje a odsun nebezpečného materiálu z ohroženého objektu.

Vznik požáru se nahlašuje na veřejné ohlašovně požárů:

- na jednotné telefonní číslo 112
- na státní telefonní číslo 150.

Ohlašovně je potřeba sdělit:

- místo požáru (název místa/adresa, popis místa, blízký orientační bod, příjezdové komunikace)
- co hoří (materiál), co je požárem ohroženo (lidé, sousední objekty apod.)
- telefon a jméno osoby hlásící požár (u telefonu je nutno vyčkat na zpětný dotaz).

Při požáru je dále povinností zajistit vypnutí el. proudu hlavním jističem a uzavření plynu hlavním uzávěrem. Tento jistič 
a uzávěr plynu jsou vyznačeny na plánu areálu campusu, klička i klíče k otevření všech jističů jsou z boku nástěnky v 
přízemí  turistické ubytovny. Podle možností je nutné odstranit hořlavé komponenty, které mohou zvyšovat riziko šíření 
požáru, a zajistit, aby všechny osoby opustily ohrožený prostor. V případě potřeby odvést motorová vozidla z místa 
ohrožení.

Hasicí dečky k uhašení lokálního požáru jsou umístěny na viditelném místě v červeném obalu v blízkosti možných 
zdrojů požáru (kuchyň). Těmito dečkami se hasí hlavně hořící omastek, na který se nesmí použít voda. Hasicí přístroje 
práškové č. 1 a 2 jsou umístěny na každém patře ve společné chodbě turistické ubytovny a lze je použít i na hašení 
elektrických zařízení pod napětím max. 1000 V z minimální vzdálenosti 1 metru. Hasicí přístroj č. 3 je umístěn v chod-
bě kaple. Hasící přístroj č. 4 je umístěn na balkoně kaple s postranním vchodem.

Po příjezdu hasičů jsou všichni přítomní povinni řídit se pokyny velitele hasebního zásahu.

V Dobřívě dne 1.11.2016

Tomáš Růžička Jana Hučíková



jednatel jednatelka


