
ZÁSADY DODRŽOVÁNÍ PROTIPOŽÁRNÍCH OPATŘENÍ UŽIVATELŮ DOMOVA VE 
VLAŠIMI, POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Všichni  uživatelé  Domova  ve  Vlašimi,  poskytovatele  sociálních  služeb  (dále  jen  Domov)  jsou 
seznámeni se zásadami dodržování protipožárních opatření při jejich nástupu do Domova.

 Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a 
zdraví osob a poškození majetku zejména při používání tepelných, elektrických, plynových 
a jiných spotřebičů a dále při používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek a při 
manipulaci s otevřeným ohněm. To zahrnuje dodržování předpisů o požární ochraně (tj. 
zákon, vyhlášky, příslušné normy aj.), návodů a pokynů výrobce.

 V přízemí u kanceláří jsou vyvěšeny Požární poplachové směrnice, které slouží k rychlému 
přivolání  hasičského  záchraného  sboru,  rychlé  záchrané  služby  a  policie.  Dále  je  zde 
vyvěšen  Požární  evakuační  řád  a  Požární  evakuační  plán,  sloužící  k  zabezpečení 
evakuace osob v případě požáru nebo jiné mimořádné události  v Domově nebo v jeho 
okolí.

 Každý je povinen plnit příkazy a dodržovat zákazy na označených místech. Zejména se 
jedná o bezpečnostní a požární tabulky, kterými jsou označovány únikové cesty pro případ 
nařízené evakuace v případě požáru nebo jiné mimořádné události.

 Nikdo nesmí provádět činnosti, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá pro výkon 
takovýchto činností odbornou způsobilost.  Rovněž se nesmí poškozovat nebo zneužívat 
přenosné hasicí přístroje a jiné věcné prostředky požární ochrany.

 Je zakázáno kouřit a používat otevřený oheň v místech se zvýšeným nebezpečím vzniku 
požáru. Místa se zvýšeným nebezpečím požáru jsou taková, kde se nachází větší množství 
hořlavých hmot a jejich chareakter  umožňuje rychlé šíření  požáru (např.  pokoje,  kde je 
velké množství hořlavých látek – nábytek, lůžkoviny, textilie, podlahovina a plasty).
Kouřit je možné jen na vyhrazených místech k tomu určených (ne na pokojích, jídelně nebo 
v posteli).
Při používání otevřeného ohně (např. svíčky, adventního věnce apod.) je nutné tyto věci 
podložit nehořlavou podložkou v dostatečné vzdálenosti od hořlavých předmětů.
Hořící svíčky je nutné umístit do svícnu nebo na talířek a dodržovat zásadu, že tyto činnosti 
musí být pod stálým dozorem, aby nedošlo k požáru.

 Elektrické  tepelné  a  jiné  elektrické  spotřebiče  ve vlastnictví  uživatelů  Domova je  nutné 
instalovat  se  souhlasem  vedení  Domova  a  za  podmínek,  že  elektrický  spotřebič  bude 
instalován  a  používán  dle  návodu  výrobce.  Pokud  je  tepelný  spotřebič  postaven  na 
hořlavém  podkladě  je  nutné  ho  podložit  tepelně  izolující  podložkou.  
Každý elektrický spotřebič, který je v provozu, musí být pod stálým dohledem. Elektrické 
spotřebiče  ve  vlastnictví  uživatele  je  nutné  podrobit  jednou  za  rok  revizi  elektrických 
spotřebičů.

 Pokud elektrický spotřebič  nebude mít  předepsanou revizi  dle ČSN 33 1610 nesmí být 
používán.

 V případě požáru nebo jiné mimořádné události v Domově je nutné se ve všech případech 
řídit pokyny zaměstnanců Domova, kteří jsou pravidelně školeni a mají i patřičné povinnosti 
a odpovědnost.

Ve Vlašimi dne 1. 4. 2009                                                Luděk Matoušek
                                                                                   ředitel Domova ve Vlašimi, 
                                                                               poskytovatele sociálních služeb
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