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a) stručný popis vykonávané činnosti a charakteristiky 

požárního nebezpečí provozované činnosti, 
 

    Provozovaná činnost ubytovacího zařízení se posuzuje podle 
zákona o požární ochraně č.133/1985 Sb., (§4 odst.2,h) ve 
znění pozdějších předpisů jako činnost se  zvýšeným požárním 
nebezpečím. 
    Požáry v ubytovacích zařízeních se vyznačují silným 
zakouřením prostoru, vysokou teplotou, sníženou orientací 
osob, zvláště pak jsou osoby ohroženy, vznikne-li požár 
v nočních hodinách. Tyto faktory negativně ovlivňují evakuaci 
osob, materiálu a ztěžují práci zasahujících požárních 
jednotek. 
    K požáru může dojít nedbalostí, porušením bezpečnostních 
předpisů, závadou na technickém vybavení ubytovny nebo 
úmyslným zapálením. Požár nelze vyloučit také proto, že se 
v prostorách ubytovny mohou pohybovat osoby jejichž pozornost 
je snížena požitím alkoholických nápojů. 

 
b) požárně technické charakteristiky, popřípadě technicko 

bezpečnostní parametry látek potřebné ke stanovení 
preventivních opatření, 

 
Zařizovací předměty: 
 
Jednotlivé pokoje jsou vybaveny běžným dřevěným i čalouněným 
nábytkem, textilními dekorativními  závěsy, lůžkovinami apod.   
Dřevěné konstrukce se vyskytují  v obložení obvodových stěn  a  
interiérech ubytovny.      
 

Dřevo a aglomeráty dřeva : 
  
teplota vzplanutí       :    241 oC 
samovznícení            :    305 oC 
Hasivo: voda, těžká, střední a lehká pěna, prášky A-B-C-D-E 
nebo B-C-E. 
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Textilní materiály: 

Materiál T
ROZKLADU

 [
o
C] T

VZNÍCENÍ 
[
o
C] T

PLAMENE
 [

o
C] Chování při hoření 

Bavlna 150-250 350-400 860 Hoří, uhelnatí 
2.5 acetát celulosy 390 450 960 Hoří, uhelnatí  
Triacetát celulosy - 480 890 Hoří, uhelnatí 
Vlna 150 590 680 Uhelnatí   
Polyamid 6 300 460 875 Taví se   
Polyester >320 450-470 690 Taví se, sazí  
Polyakrylonitril 300 465-515 855 Rozkládá se, 

prská  
Polyethylen 300 380  Taví se, čadí  
Polypropylen 300 400 840 Taví se, sazí  
Polyvinylchlorid 150-200 455  Nehoří, taví  se  
 

Ubrusovina:    350-360 oC teplota vzplanutí, 305–310 oC žhutí 

PVC-plastická kůže:  330-370
 o
C teplota vzplanutí,  

                     290 – 300 oC  vývin zplodin                                                    
   

Molitan v čalouněném nábytku,  matrace  lůžek: 
Měkký lehčený  polyuretan, PUR, je lehce hořlavý a je zatříděn 
dle ČSN 730823 do skupiny C. Při požáru dochází k  rychlému 
šíření požáru  plamene po jeho povrchu, ke značnému vývinu 
tepla a vývinu toxických plynů a par. Při hoření PUR pěny 
dochází ke značnému vývinu oxidu uhelnatého a kyanovodíku v 
plynných produktech spalování. 
teplota vzplanutí :  320 – 330oC   

 
 

c) nejvýše přípustné množství látek uvedených v písmenu b), 
které se mohou vyskytovat v místě provozované činnosti, 

 
    Množství hořlavých materiálů v jednotlivých ubytovacích 
pokojích je dáno interiérovým vybavením.  
     Na ubytovacích pokojích se vyskytují zařizovací předměty 
typu běžného a čalouněného nábytku, textilií apod. 

 
    stanovení podmínek požární bezpečnosti k zamezení vzniku a 
šíření požáru nebo výbuchu s následným požárem, 
     
    Na všech pokojích ubytovny je zakázáno kouřit. 
 

    Ubytovaným osobám je zakázáno používat na pokojích vlastní  
elektrické spotřebiče typu varných konvic, ponorných vařičů 
lokálních topidel apod. Vlastní sdělovací prostředky 
(televizory, radia, videa, dvd přehrávače apod.) je možné 
používat pouze v případě, byla-li u těchto provedena 
pravidelná revize dle příslušných ČSN. 
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    Na pokojích je zakázáno ponechávat zapnuté elektrické 
spotřebiče bez dozoru ( televizory, rádia, vysoušeče vlasů, 
kulmy apod.). Při odchodu z pokoje musí být všechny 
elektrospotřebiče vypnuty.  
 

    Na pokojích je zakázáno používat k osvětlení voskové 
svíce, nebo jiná svítidla hořící otevřeným plamenem. 
  
     Z instalovaných elektrických svítidel je zakázáno 
odstraňovat ochranné kryty nebo používat jako stínidlo papír 
nebo jiný hořlavý materiál. Osvětlovací tělesa musí být trvale 
opatřena ochrannými kryty. 
 

    Zaměstnancům musí být umožněn přístup ke spojovacím 
prostředků, zabezpečena jejich provozuschopnost a použitelnost 
pro případ tísňového volání. Číslo tísňového volání (ohlašovny 
požárů) musí být zřetelně označeno. 
      
    Zakazuje se skladovat provozní a zásobní tlakové láhve s 
plyny v prostorech pokojů na chodbách ubytovny a v suterénu.   
 

    Na jednotlivých pokojích, sociálních zařízeních a skladech 
je zakázáno skladovat hořlavé kapaliny.  
 
    Je zakázáno zřizovat jakákoliv provizoria na elektrické 
instalaci. Provádět opravy a údržbu elektrických spotřebičů a 
zařízení elektroinstalace mohou pouze osoby s příslušnou 
odbornou kvalifikací. 
 

    Závady, které vzniknou a ohrožují požární bezpečnost, musí 
být ihned ohlášeny provozovateli ubytovny. 
 

    Před opuštěním ubytovny provést kontrolu pronajatého 
pokoje z hlediska požární bezpečnosti – vypnout všechny 
elektrické spotřebiče (mimo lednice).   
 
 

d) vymezení oprávnění a povinností osob při zajišťování 
stanovených podmínek požární bezpečnosti, a to zahájení, 
průběh, přerušení a ukončení činnosti, 

 
      Do prostoru skladů, sociálního zařízení personálu je 
povolen vstup pouze zaměstnancům ubytovny. Ubytovaným osobám 
je vstup do skladovacích prostorů zakázán. Osobám provádějícím 
zde údržbu zařízení a kontrolním orgánům je vstup povolen 
pouze v doprovodu provozovatele ubytovny, nebo jím pověřeného 
zaměstnance.  

     Všichni zaměstnanci, kteří obsluhují jakákoliv technická 
zařízení v provozu ubytovny musí být před zahájením práce 
prokazatelně seznámeni s návodem k jejich obsluze. Pokud je 
k provedené činnosti zpracována směrnice, místní provozní řád 
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nebo technologický postup, musí být zaměstnanci seznámeni 
prokazatelně i s těmito dokumenty. 

   Při činnostech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru, např. 
práce s otevřeným plamenem, svařování plamenem nebo 
elektrickým obloukem, při řezání, rozbrušování apod.  musí  
provozovatel ubytovny vystavit písemný příkaz  k provádění 
těchto prací, ve kterém budou stanoveny podmínky k zabránění 
možnosti vzniku požáru.   
 

e) stanovení podmínek pro bezpečný pobyt a pohyb osob a 
způsob zabezpečení volných únikových cest,        
 

    V prostorech ubytovny nesmí být znemožněn přístup 
k rozvodným zařízením elektrického proudu, k hlavnímu uzávěru 
vody a topení, k věcným prostředkům požární ochrany (hasící 
přístroje), a to zejména nevhodným uskladněním materiálu nebo 
nevhodným rozestavením zařizovacích předmětů ( nábytek,  aj.)    

    Únikové cesty ve všech prostorech ubytovny musí být trvale 
volné a v době provozu nesmí býti uzamčené. Na únikových 
cestách je zakázáno umísťovat jakékoliv zařizovací předměty, 
nábytek nebo je využívat jako skladovací plochy. 

     V případě zakouření únikových cest zajistí personál 
ubytovny účinné odvětrání únikových cest otevřením vchodových 
dveří a oken. Následně musí zaměstnanci ubytovny vyhlásit 
požární poplach, informovat všechny ubytované osoby o 
nebezpečí a zajistit jejich rychlou a bezpečnou evakuaci z 
jednotlivých pokojů mimo nebezpečí do prostoru dvora. 

      
f) jméno a příjmení odpovědného vedoucího zaměstnance. 

 
Ing. Petr Kukla 

 
 

Přílohy požárního řádu: 
 
Umístění výstražných a bezpečnostních značek: 
  
HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU – u stěny sousední budovy – plynoměr 
 
HLAVNÍ VYPÍNAČ a VYPNI V NEBEZPEČÍ – hlavní vypínače 
elektrického proudu v chodbě 
 
VÝSTRAHA – ŽIVOTU NEBEZPEČNO DOTÝKAT SE ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ   
- NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI – elektrický rozvaděč  
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HLAVNÍ UZÁVĚR VODY  - místo hlavního uzávěru vody 
  
PIKTOGRAM – SMĚR ÚNIKU a ÚNIKOVÝ VÝCHOD – na únikové cestě v 
chodbě 
  
 
Umístění věcných prostředků požární ochrany: 
 
Přenosné hasící přístroje:  

Druh PHP/počet kusů Umístění PHP 
PG6/3ks Na chodbách  

CO2 Plynová kotelna 
 
 
Preventivní požární hlídka 
 
V provozu ubytovny se nevyskytují trvale 3 a více zaměstnanci, 
z tohoto hlediska  se na pracovišti preventivní požární hlídka  
nezřizuje (§ 13, zákona o PO č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů).  


