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Organizační směrnice 

pro zabezpečení požární ochrany v době konání kulturních 

akcí v Lochotínském amfiteátru. 

Organizace zabezpečení požární ochrany ve společnosti je interním právním předpisem, 

zpracovaným na podkladě znění zákona č.133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších 

předpisů § 6 odst. 1 písm. a) (poslední úplné znění zákon č. 67/2001 Sb.), a vyhl. MV 246/2001 Sb. § 

30. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru. 

I. 

Ustanovení funkcí 

Za plnění povinností na úseku požární ochrany, které vyplývají z právních předpisů o požární 
ochraně a technických norem zodpovídá ředitel ZOO a BZ 

Ředitel schvaluje a podepisuje dokumentaci PO. 

II. 

Povinnosti organizace 

Organizace je povinna: 
a) obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství a druzích požární techniku, věcné prostředky 

PO a požárně bezpečnostní zařízení se zřetelem na požární nebezpečí provozované činnosti a 
udržovat je v provozuschopném stavu, 

b) vytvářet podmínky pro hašení požáru a pro záchranné práce, zejména udržovat volné příjezdové 
komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty, přístup k rozvodným 
zařízením el. energie, k uzávěrům vody, plynu a k věcným prostředkům PO, 

c) dodržovat technické podmínky a návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo 
činností, 

d) označovat pracoviště a ostatní místa příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a 
pokyny ve vztahu k PO a to včetně míst, na kterých se nachází věcné prostředky PO, 

e) pravidelně kontrolovat prostřednictvím odborně způsobilé osoby (technika PO nebo preventisty 
PO) dodržování předpisů o PO a neprodleně odstraňovat zjištěné závady. 

III. 

Povinnosti nájemce 
Nájemce je povinen: 
a) zabezpečuje povinnosti na úseku požární ochrany v době trvání činnosti se zvýšeným požárním 

nebezpečím (za provozované činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím na základě § 4 odst. 2 
písm. h) zákona č. 133 /1985 Sb. o požární ochraně, jak vyplývá z pozdějších změn, se považují 
činnosti ve stavbách pro shromažďování většího počtu osob. 

b) zřizuje preventivní požární hlídky a stanovuje jejich povinnosti v souladu s příslušnými předpisy 
o PO, (§ 24 vyhl. MV č. 246/2001 Sb. o požární prevenci - odborná příprava zaměstnanců 
zařazených do požárních preventivních hlídek) 

c) úkolem preventivní požární hlídky je dohlížet na dodržování předpisů o PO a v případě požáru 
provést nutná opatření k záchraně ohrožených osob, přivolat jednotku PO a zúčastnit se likvidace 
požáru, členové jsou povinni seznámit se s charakterem činnosti zabezpečované akce 

d) členové požární preventivní hlídky jsou povinni se seznámit s charakterem objektu, v němž budou 
provádět službu 

e) seznámit členy požární preventivní hlídky s umístěním ohlašovny požáru - stanoví si pronajímatel 
f) dále seznámit členy požární preventivní hlídky se zněním požárních poplachových směrnic 
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umístěných v prostorách amfiteátru, s umístěním věcných prostředků PO, hlavních uzávěrů plynu 
(zvenku budovy u levé části schodiště), vody a hlavním vypínačem el. energie (v levé části 
budovy v přízemí za dveřmi), 

g) dále seznámit členy požární preventivní hlídky s únikovými cestami v Lochotínského amfiteátru 
a přilehlých prostorech, které jsou pronajímány, 

h) požární kniha je zřízena pro činnosti amfiteátru samostatně a je předána provozovatelům . Je zde 
nutno zapisovat záznamy o všech skutečnostech a provedených akcích týkajících se PO, záznam 
musí obsahovat datum a jméno osoby, která záznam provedla, 

i) členové požární preventivní hlídky při výkonu své činnosti nesmí být pověřováni plněním jiných 
úkolů, které nesouvisejí s výkonem jejich funkce, 

j) nájemce je povinen během konání kulturních akcí zajistit, aby všechny únikové východy byly 
otevřené a volně přístupné. Únikové východy se nacházejí: grafické znázornění únikových 
východů 

• V oplocení umístěném po obou stranách za pódiem 

• Vchod z lochotínského parku 

• Na konci hlavních schodišť vedoucích směrem na Vinice 

V příloze organizační směrnice je kopie znění požární poplachové směrnice . 

Zpracovala Jitka Sedláková 

V Plzni dne: 6.9.2021
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POŽÁRNÍ POPLACHOVÉ SMĚRNICE 
Tato směrnice je interním právním předpisem, je zpracována na podkladě znění § 32 vyhl. MV o 

stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru č. 246/2001 Sb., 

kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.133/1985 Sb. o PO. 

Povinnosti zaměstnance, který zpozoruje požár 
Každý, kdo zpozoruje požár, je povinen pokusit se požár uhasit všemi dostupnými prostředky. Pokud nelze 

požár likvidovat okamžitě, vyhlásí poplach! 

Vyhlášení poplachu 
Poplach se vyhlašuje voláním „ HOŘI ! “ Po vyhlášení poplachu, musí být ihned vyrozuměna ústředna 

ohlašovny požáru jednotky Hasičského záchranného sboru města Plzně. 

8 150 
Hlášení na ohlašovnu obsahuje : a) jméno volajícího 

b) co hoří a rozsah požáru 

c) přesnou adresu požáru 

d) telefonní číslo odkud je voláno 

Zaměstnanec, který hlásí vznik požáru vyčká zpětného dotazu jednotky Hasičského záchranného sboru. 

Provedení požárního zásahu 
Po vyhlášení poplachu se na místo dostaví zaměstnanci a osoby zdržující se v objektu a zahájí ihned hasební 

práce. Pokud bude zásah neúčinný, soustředí se na evakuaci osob, evakuaci tlakových nádob - kyslík, acetylén. Po 

nasazení jednotky Hasičského záchranného sboru se plně podřídí rozkazům velitele zásahu. 

Povinnosti zaměstnanců 
Všichni zaměstnanci a osoby zdržující se v objektu opustí urychleně objekt a soustředí se na volném 

prostranství, aby neztěžovali provedení zásahu. 
Za provedení evakuace zodpovídá vedoucí zaměstnanec. Osoba odpovědná za požární ochranu zajistí vypnutí 

el. proudu. 

Za požární ochranu na pracovišti odpovídá : ………………. 
 

 

V Plzni dne: 15.6.2017  .............................................  

Ing. Jiří Trávníček 

ředitel ZOO a BZ města Plzně 

Důležitá telefonní čísla :  

Hasiči 150 

Záchranná služba 155 

Policie 158 

Tísňové volání 112 

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje 950331111 

Pohotovostní služba elektrárny 800850860 

Pohotovostní služba vodárny 377413111 

Pohotovostní služba plynárny 1239 
 


