
 

POŽÁRNÍ ŘÁD 
PRO KULTURNÍ DŮM 

 
Tento požární řád byl zpracován na základě ustanovení § 15 zákona č. 133/85 Sb., o požární ochraně,                 
ve znění pozdějších předpisů. 
 

I. 
Tento požární řád je závazný pro všechny zaměstnance a ostatní osoby pohybující se v uvedeném              
objektu KD. Výše uvedené osoby jsou povinny se ustanoveními tohoto požárního řádu seznámit. 

 
II. 

Požární nebezpečí spočívá zejména při provozu tepelných spotřebičů bez dozoru,používání          
plynových spotřebičů, při neodborných zásazích do elektrické instalace, používání otevřeného ohně,           
kouření apod. Hlavní sál, knihovna, kanceláře a ostatní provozy jsou vybaveny zařízením vhodným             
pro činnosti v nich vykonávané. Materiály z nichž je vybavení zhotoveno (dřevo, textilie, umělé            
hmoty aj.) jsou hořlavé. Počet osob při kulturních akcích v sále a přísálí je cca 350. 

 
III. 

Je zakázáno: 
1. Ve všech prostorách je nutno udržovat pořádek a čistotu. Veškerý odpadový materiál odevzdat do               

sběru, nebo jej uložit do nehořlavých nádob. 
2. Je zakázáno kouřit a manipulovat s otevřením ohněm ve skladech a v místnostech, kde se              

manipuluje s hořlavinami a nebo kde je to výslovně zakázáno. 
3. Elektrické zařízení musí být udržováno v řádném stavu, jakékoliv neodborné zásahy do instalace             

nejsou přípustné. Zjištěné závady musí být hlášeny ihned vedoucí KD a bezodkladně odstraněny. 
4. Každý zaměstnanec pracující v objektu KD, který odchází poslední z pracoviště, je povinen se             

přesvědčit, zda jsou vypnuty všechny elektrické spotřebiče a zda jsou uzavřeny kanceláře, sklady,             
apod. 

5. Všechny vchody, východy a chodby musí být trvale volné. Skladování materiálu v blízkosti             
topných těles, elektrických spotřebičů a rozvodných skříní je zakázáno. 

6. Hasící přístroje a jiné požární zařízení musí být udržována v řádném stavu a běžně kontrolována, 
7.  Za dodržování Požárního řádu v objektu KD je zodpovědná vedoucí KD. 

 
IV. 

 
V případě požáru musí být okamžitě vypnut hl. vypínač el. proudu. Pro hašení se používá hasicích               
přístrojů vodních, práškových a sněhových (CO2). Pro hašení el. instalace hasicího přístroje            
práškového. Vznik požáru se ohlašuje a požární poplach se vyhlašuje podle poplachových směrnic. 
 

 

Tel. č. Hasičského záchranného sboru kraje:150 

 

Velká nad Veličkou                                                                                         Soňa Pachlová DiS 
1.1.2018                                                                                                                vedoucí KD 
 

 

Zpracoval: Radek Lipár OZO v PO 


