Bezpečnostní pokyny pro osoby ubytované na kolejích VŠCHT Praha
(platné od 1. 11. 2019)
Pro zabezpečení požární ochrany a bezpečnosti a ochrany života a zdraví osob ubytovaných na kolejích
VŠCHT Praha jsou všechny osoby povinny řídit se následujícími pokyny:
1. Osoby ubytované na koleji jsou povinny zejména:
• Počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, a to zejména při používání tepelných, elektrických,
plynových a jiných spotřebičů nebo při manipulaci s otevřeným ohněm.
• Dodržovat zákaz kouření v celém prostoru koleje. Porušení zákazu kouření má zpravidla za následek
automatické vyhlášení požárního poplachu elektrickou požární signalizací.
• Uhasit vzniklý požár, pokud je to v jejich silách a není-li při tom přímo ohroženo jejich zdraví nebo život.
• Zpozorovaný požár nahlásit na recepci koleje, postupovat při tom podle zveřejněné Požární poplachové
směrnice včetně vyhlášení požárního poplachu.
• Nepoužívat výtah v případě požáru (hrozí uvíznutí ve výtahové kleci).
• Jakékoliv zjištěné závady, které můžou mít vliv na požární bezpečnost nebo by mohly znamenat ohrožení
zdraví nebo života, nahlásit na recepci se zápisem do Knihy závad.
• Seznámit se se zveřejněnou dokumentací požární ochrany (Požární poplachová směrnice, Požární řád,
Požární evakuační plán) a respektovat cvičné požární poplachy.
• Nepoužít věcné prostředky požární ochrany (hasicí přístroje) a požárně bezpečnostní zařízení (rozvod
požární vody, požární čerpadla, elektrickou požární signalizaci atd.) k jiným účelům, než ke kterým jsou
určené nebo jiným způsobem narušovat jejich funkci a provozuschopnost.
• Ubytovaná osoba je oprávněna používat vlastní el. spotřebiče, které splňují bezpečnostní, požární a
energetické předpisy (zejména ve smyslu ČSN 33 1600/ed.2), a to s nejvyšším maximálním příkonem
1800W. Vzhledem ke stávající elektroinstalaci a instalovaným jističům je zároveň nutné dodržet
maximální příkon na ubytovací buňce do 2800W.
• Každý úraz hlásit nejpozději následující den vedení koleje, které rozhodne o dalším postupu.
• Seznámit se s kolejním řádem a dodržovat ho.
2. Osobám ubytovaným na koleji je zejména zakázáno:
• Manipulovat bez vážného důvodu s technickým zařízením a vybavením koleje.
• Vstupovat nebo zasahovat do technického zařízení a prostor (strojovny výtahů, elektrické rozvaděče,
kotelny atd.) nebo na nich provádět jakékoliv manipulace.
• Používat jiných, než vyhrazených komunikací (zákaz přelézání zábran, zábradlí atd.);
• Přelepovat, odstraňovat nebo jiným způsobem poškozovat výstražné bezpečnostní a informativní tabulky.
• Používat a skladovat hořlavé kapaliny nebo látky hoření podporující.
• Provádět jakoukoliv činnost, která by mohla vést k ohrožení zdraví nebo života ostatních přítomných
osob.
• Vyhazovat z oken a balkonů jakékoliv předměty.
• Jakýmkoliv způsobem omezovat průchodnost únikových cest.
• Demontovat samozavírače dveří nebo dveře na únikových cestách jakýmkoliv způsobem zajišťovat
v otevřené poloze.
• Poškozovat nebo zneužívat požárně bezpečnostní zařízení a věcné prostředky požární ochrany (jejich
poškození nebo zneužití může být klasifikováno jako přestupek nebo trestný čin obecného ohrožení).
• Používat na kolejích otevřený oheň.
Potvrzuji svým podpisem, že jsem byl seznámen s těmito pokyny a beru na vědomí následky, které by
mohlo mít jejich nedodržování.

V Praze dne :……………………
Jméno:..................................................
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