Výstaviště Praha, a.s.
Výstaviště 67, 170 00 Praha 7
iČ 256 49 329
Platí pro areál Pražské tržnice, Bubenské nábřeží 306/13. Praha 7 Holešovice
-

ŘÁD HLA‘OVNY POŽÁRU
Tento Řád ohlašovny požáru upravuje zpusob přijímání hlášení o vzniku požáru, vyhlášení požárního
poplachu pro zaměstnance a dalš‘ osoby zdržující se v prostorách budovy a přivolání jednotky HZS
v případě vzniku požáru.

Provoz ohlašovny požáru zabezpečuje
V pracovní i mimopracovní době

—

pracovník ostrahy objektu na telefonním čísle:

724 592 983
Ohlašovna požáru Hasičského záchranného sbow (HZS) operační středisko:
-

150
Ohlášení vzniku požáru na ohlašovnu požáru areálu se provádí podle požární poplachové směrnice,
která tvoří nedílnou součást dokumentace požární ochrany.
Způsob oznámení vzniku požáru v administrativní budově
Tlačítky a hlásiči EPS, použitím dostupné telefonické techniky, případně voláním HOŘÍ
pro bezprostřední okolí.
Činnost pracovníka ohlašovny při přijetí oznámení o vzniku požáru v pracovní době
Pracovník ohlašovny požáru při přijetí hlášení o vzniku požáru v administrativní budově telefonicky
nebo osobně ověřuje:
.
kde vznikl požár a co hoří (jaká část objektu, prostor, druh materiálu nebo zařízení),
.
rozsah požáru,
.
stav hasebních prací,
.
nutnost vyhlášení evakuace osob pro celý areál nebo jeho část
Činnost pracovníka ohlašovny po přijetí oznámení o vzniku požáru v pracovní době
Pracovník ohlašovny požáru podle rozsahu nebezpečí, ohrožení a místa vzniku požáru zajistí
.
ohlášení vzniku požáru na linku tísňového volání HZS tel. č. 150,
. vyhlášení evakuace pro osoby, které se nacházejí v administrativní budově, popř. ohroženém
prostoru,
.
ohlášení vzniku požáru správě budovy
Činnost pracovníka ohlašovny při zjištění vzniku požáru v mimopracovní době
Pracovník ohlašovny požáru
.
ohlásí vznik požáru na linku tísňového volání HZS tel. č. 150,
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.

zajistí vyhlášení evakuace pro osoby, které se mohou nacházet v budově, popř. ohroženém
prostoru,
do příjezdu zásahové jednotky organizuje případnou evakuaci osob a materiálu z budovy,
zajistí zpřístupnění prostor pro zásahovou jednotku HZS popř. Policii ČR a provede dočasné
střežení budovy.

Vyhlášení požárního poplachu
Požární poplach je vyhlašován akustickou sirénou a domácím rozhlasem, případně voláním “HOŘÍ“
(pro bezprostřední okolí) ze stanoviště ostrahy objektu a ohlašovny požáru.
Ohlášení

žáru na linku tísňového volání č. 1 5 0 se rovádí následovně

“Zde ohlašovna požáru arealu Prazske tržnice, Bubenské nábřeží 306/13, Praha 7
Holešovice, u telefonu“ Qméno a pracovní zťazen). “Chtěl(a) bych nahlásit požár budovy xy
v areálu Pražské trznice, Bubenské nábřeží 306/13, Praha 7 Holešovice
(jestě jednou zopakuje označeni objektu a adresu) “Hoří zde.“
.
Dále uvede bližší informace o vzniku požáru (např. číslo podlaží) a požádá o pomoc jednotky
HZS. Návazně uvede telefonní číslo, ze kterého volá a vyčká tzv. “zpětného dotazu“, příp. uvede
další možnost spojení pro ověření vzniku požáru a možnosti příjezdu jednotky HZS.
.
Dále postupuje dle pokynů operačního důstojníka.
-

-

Informace o vzniku požáru
se oznamují telefonicky nebo osobně i po uhašení požáru vlastními silami. Pokud již byla přivolána
jednotka, a pokud už došlo k uhašení požáru před příjezdem jednotky, oznámí se uhašení požáru
na operační středisko HZS.
Činnost pracovníka ohlašovny po splnění ohlašovací povinnosti
Pracovník ohlašovny požáru:
.
vyčká tzv. “zpětného dotazu“ a dohodne místo, kde a kdo bude jednotku HZS očekávat,
.
zajistí klíče od požárem zasaženého objektu, popř. otevření potřebných vchodů k vedení
případného hasebního zásahu,
.
sleduje průběh evakuace a následně předá informace veliteli zásahu o rozsahu evakuace,
evakuovaných a neevakuovaných osobách, rizikových činnostech a požárně nebezpečných
látkách a materiálech, které se mohou nacházet v objektu
.
dále se řídí pokyny velitele zásahu.

/

VPraze dne 31 3. 2022
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Ing. Václav Novot ý
m‘stopředseda představenstva

Ing. František Chuděj, osoba odborně způsobilá v PO, Inženýring PO a BOZP, s.r.o.
číslo osvědčen‘ MV ČR: Z 195/2000
—
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