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Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

Ubytovací služby, ul. Studentská 1770, Ostrava-Poruba 

 

P O Ž Á R N Í   Ř Á D 
 

pro objekty Ubytovacích služeb (dále jen koleje) 
 

I. 
Charakteristika objektů 

 
 V areálu kolejí se nachází 5 objektů sloužících k ubytování osob. Jsou zde dva výškové 
objekty a to objekt „A“ a „B“ o 1. podzemním podlaží a 12 užitných nadzemních podlaží. Dále 
jsou zde objekty „C“, „D“ o 7 NP. Objekt „E“ pak o 8 NP. Objekty jsou zařazeny jako objekty 
se zvýšeným požárním nebezpečím a na objektech je zřízená požární hlídka. V objektu A je 
ubytováno cca 960, stejný počet i v objektu B. V objektu C, D je v každém z nich ubytováno 
cca 650 osob. V objektu E pak cca 800 osob. 
V objektu A se nachází    50 ks PHP 
V objektu B se nachází  135 ks PHP 
V objektu C se nachází    16 ks PHP 
V objektu D se nachází    11 ks PHP 
V objektu E se nachází    16 ks PHP 
 V objektu E v přízemí - bufet, sklad písemností a posilovna 
  DZP je zpracována a trvale uložena na vrátnici budovy AaB a technika VŠB-TUO. 

 
                                                                           II. 

 
Povinnosti správce výškových objektů 

 
Ředitel kolejí je povinen zajišťovat, organizovat a kontrolovat požární ochranu ve výškových 

budovách po stránce osobní i věcné tak, aby zjištěné požární závady byly neprodleně 

odstraňovány. 

 

     Za tím účelem zajistí : 

1. provedení kontroly objektů požárním technikem nebo osoby oborně způsobilé 1x za půl 

roku, zahrnující kontrolu veřejně přístupných prostorů, včetně nástupní plochy pro 

požární techniku. Zjištěné závady budou zapsány do hlavní požární knihy a kopie 

záznamu předány odpovědné osobě za účelem neprodleného odstranění závad. 

 

2. nejméně 1x měsíčně k provádění preventivních požárních kontrol požárním preventistou. 

 

3. provádění požárních kontrol požárním technikem 2x ročně (dle začlenění PN). 

 

4. pravidelné provádění funkčních zkoušek protipožárních zařízení instalovaných dle 

projektové dokumentace (1x ročně revize PHPa vnitřních hydrantů, co 3 měsíce kontrola 

funkčnosti kolejního rozhlasu, a NO). Výsledek musí být zapsán do hlavní požární 

knihy. 

 

5. při nástupu ubytovaných osob provést seznámení s požadavky na zajištění požární 

ochrany v kolejích: seznámení s Požárními poplachovými směrnicemi, Požárním řádem 

pro výškové budovy a Evakuačním plánem. Ubytovaný podepíše prohlášení, že se 

s uvedenými materiály seznámil. Písemný doklad zůstane uložen u ubytovatelky. 
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6. při vstupu a v každém podlaží vyvěsit Požární řád pro výškové budovy, Požární 

poplachové směrnice grafické znázornění Evakuačního plánu. Na vrátnici pak Evakuační 

plán, seznam členů požární hlídky a orientační plán sklepních prostorů s vyznačením 

hlavního uzávěru vody a hlavního jističe el. proudu. 

 

7. po každé opravě v ubytovacích buňkách (vodovodní potrubí, kanalizace, el. instalace 

apod.) provést kontrolu, zda nedošlo k narušení utěsnění prostupů instalačních šachet 

požárně dělících konstrukcí. V případě  zjištěných závad provést dodatečné utěsnění 

materiálem stejné odolnosti proti ohni jako původní konstrukce 

 

8. nástupní plochu označit dopravní značkou „Zákaz stání“ s dodatkovou tab. POŽÁRNÍ 

PLOCHA 

 

9. Při svařování a práce s otevřeným ohněm (práce se zvýšeným požárním nebezpečím) je 

nutno vystavit povolení, dle příkazu pro svařování a  pro práci s otevřeným ohněm. 

 

III. 

 
Povinnosti ubytovaných a dalších osob, zdržujících se ve výškových budovách 
 

     Specifický charakter požadavků na zajištění požární bezpečnosti ve výškových budovách 

vyžaduje i od ubytovaných a dalších osob, které se v těchto prostorách zdržují, přísnější 

dodržování zásad požární bezpečnosti daných obecně závaznými předpisy na úseku požární 

ochrany. Tyto povinnosti platí i pro ostatní objekty, sloužící k ubytovaní. 

 

 

 Každý ubytovaný ve výškovém objektu je povinen : 

 

1. Seznámit se s požárními předpisy pro objekt, ve kterém bydlí,  

znát účel a rozmístění jednotlivých protipožárních zařízení  

a tato nezneužívat nebo je ničit. 

2. Udržovat v řádném stavu elektrické zařízení, používat pouze  

povolené vyjmenované elektrické spotřebiče (s poplatkem)  

a dále spotřebiče, které jsou majetkem kolejí. 

3. Udržovat vždy volné, ničím nezastavěné hydranty,  

přenosné hasicí přístroje a elektrické rozvaděče. 

4. Nezastavovat únikové cesty (chodby, schodiště, evakuační  

balkony aj.) předměty, které zúžují únikovou cestu nebo  

znemožňují únik. Zásadně na únikových cestách nesmí být  

skladován hořlavý materiál. 

5. Neskladovat v budovách hořlavé kapaliny a plyny. 

6. Neparkovat motorová vozidla na označených požárních  

plochách a nad podzemními hydranty. 

7. Tyto požadavky se vztahují rovněž na ostatní ubytované a osoby,  

které se vyskytují i v dalších budovách a pracovištích  Ubytovacích služeb.. 

        .  

Ostrava, březen 2011 

                                                                                                     

Marie Stonišová 

ředitelka Ubytovacích služeb a Stravovacích služeb 


