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Vstupní školení o požární ochraně 
 
Společnost:  Zemědělská fakulta Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích  
 
  
Řízení požární ochrany je legislativně upraveno zákonem č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů a 
prováděcí vyhláškou č. 246/2001 Sb. o požární prevenci. 
 
Zaměstnanci jsou zejména povinni: 
• dodržovat všechny předpisy a pokyny k zajištění požární bezpečnosti na pracovišti, seznámit se s obsahem 

požárních poplachových směrnic, požárním evakuačním plánem, hlavními uzávěry. 
• oznámit neodkladně svému nadřízenému závady, které by mohly vést ke vzniku požáru a dle svých 

možností se podílet na jejich odstraňování, 
• počínat si tak, aby svým jednáním nezpůsobil požár,  
• dodržovat zákaz kouření na všech pracovištích, kde je vstup s otevřeným ohněm a kouření zakázáno a 

kouřit jen na místech k tomu vyhrazených, 
• každý je povinen v souvislosti se zdoláváním požáru povést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob, 

uhasit požár jestliže je to možné nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření, ohlásit neodkladně 
na určeném místě zjištěný požár nebo zabezpečit jeho ohlášení, poskytnout osobní pomoc jednotce 
požární ochrany na výzvu velitele zásahu, 

• znát, kde jsou na jeho pracovišti rozmístěné přenosné hasicí přístroje, nástěnné hydranty a jak se 
používají, kde se nachází ohlašovna požáru, 

• účastnit se školení zaměstnanců o požární ochraně, 
• zejména dodržovat: volné únikové komunikace, volný přístup k přenosným hasicím přístrojům, hydrantům 

a elektrickým rozvaděčům, nepoškozovat je, 
• dbát na to, aby nebyly zablokovány automatické požární dveře, které mají být otevřené a naopak 

dodržovat, aby požární dveře, které mají být zavřené, zůstaly uzavřeny. 
• mít nabitý mobilní telefon pro případ přivolání pomoci 

 
Zákaz hašení vodou, vodními a pěnovými hasicími přístroji zařízení pod elektrickým proudem!!! 

Zákaz hašení člověka sněhovým hasicím zařízením. 
 

Použití PHZ 
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Druhy PHZ a vhodné použití: 

 

 

           
Skupina         Účinnost  Nevhodné nebo    zakázané hašení  

 
 
Vodní 
 
 

Hasí velmi dobře dřevo, papír, textilie, všechny 
pevné organické hmoty. Hasí méně dobře asfalt, 
dehet 

Veškeré zařízení pod elektrickým 
proudem, elektron, termit, karbid, 
pohonné látky, olej 

POZOR! Nehasit elektrická zařízení pod proudem 

 
 
Pěnové 
 
 

Hasí velmi dobře všechny druhy minerálních 
olejů, tuky benzín, benzol, asfalt, dehet, barvy. 
laky, vosky, gumu a všechny pevné organické 
hmoty 

Zařízení pod elektrickým proudem, 
termit, elektron, karbid, líh, éter 

POZOR! Nehasit elektrická zařízení pod proudem 

 
 
 
Sněhové 

Hasí velmi dobře veškerá elektrická zařízení 
silno a slaboproudá, veškeré tekuté hořlaviny a 
tuky, miner. oleje, barvy, laky, líh. Zvláště 
vhodný k hašení potravin, jemné mechaniky, 
obrazáren apod. 

Požáry prachů a organických látek. 
Viz práškový přístroj 

POZOR! Nehasit sypké a volně ložené látky 
 
 
 
Práškové 
 

Hasí velmi dobře veškerá elektrická zařízení 
silno a slaboproudá, dřevo, tkaniny a jiné pevné 
organické hmoty. Zvláště vhodný pro archívy a 
knihovny 

Požáry uhelného prachu, hoblovaček, 
pilin, peří, moučného prachu a volně 
uloženého papíru 

POZOR! Nehasit hoblovačky, piliny, peří, sypké a volně ložené látky 
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Nástěnné HYDRANTY d25d:  

Dva typy hydrantů: 

a) Stále tvarovaná hadice umístěná na bubnu 
b) Netvarovaná klasická hadice 

 

Rozdíl v použití:  

Stále tvarovaná hadice –  

1. Pustit vodu v hydrantu  
2. Otočit s proudnicí do strany (otevřen – uzavření – štelování  proudu vody) 
3. Přiblížení se k místu požáru 
4. Zahájit hasební zásah otočením proudnice  
5. Nehasit zařízení pod proudem !!! 

 

Obyčejná hadice – netvarovaná –  

1. Připojit hadici spoj na vývod 
2. Připojit proudnici na druhý konec hadice 
3. Natáhnout hadici 
4. Pustit vodu 

 

Pokud pustíte vodu a hadici nebudete mít roztaženou může dojít k zamotání 

Nehasit zařízení pod proudem 

 
Potvrzuji svým podpisem, že jsem byl seznámen se shora požární tematikou, hlavními uzávěry, způsobem 
vyhlášení poplachu, místem shromaždiště, dokumentací PO, povinnostmi a zákazy zaměstnance týkající se 
PO dle zákona o PO. Všemu jsem porozuměl a dle těchto zásad se budu chovat. 
 
 
 
 
 
Dne:  
 
 
 
Podpis zaměstnance ………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
Seznámení provedl: ………………………………………………………………………………. 
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