
 

 

 Jak se zachovat v případě požáru? 
 

 

 

PROTIPOŽÁRNÍ INSTRUKCE 
V případě požáru zachovejte klid! 

Každý, kdo zpozoruje požár, je povinen s přihlédnutím k vlastnímu bezpečí tento 
uhasit prostředky, které jsou rozmístěny v objektu. Nestačí-li vlastní síly ani dostupné 

prostředky, je povinen vyhlásit 
požární poplach. 

Požární poplach se vyhlašuje voláním   H O Ř Í  a okamžitým hlášením o vzniku 
požáru. 

 

Volejte interní linku 3222 , 
číslo 150 nebo 596 614 580 

 

Ohlášení požáru 
•  Kdo volá 
• Co se stalo 
• Kde se to stalo 
• Kolik lidí je zraněno / zasaženo 
• Typ zranění, je někdo v bezvědomí 
• Očekávejte další dotazy! 

Jak postupovat? 
� Varujte ohrožené osoby 

 

 

� Nezapomínejte na postižené osoby a odveďte je do 
bezpečí (tělesně postižené, zraněné apod.) 

 � Zavřete okna a dveře 
 � Použijte značené únikové cesty 
 � Postupujte dle instrukcí 
 Haste oheň 
 
� K hašení použijte hasicí přístroje 
� Dbejte o vlastní bezpečnost! 

  

 
Jak se chovat ve výrobních prostorách? 

 

• Návštěva musí dodržovat bezpečnostní 
pokyny svého přiděleného doprovodu. 

• Vstup do výrobních prostor je možný 
pouze v bezpečnostní obuvi a  ochranné     
přilbě. 

• Fotografování a filmování je zakázáno ve 
všech prostorách areálu. 

• Vstup do areálu pod vlivem alkoholu a drog 
je přísně zakázán. 

• K pohybu používejte jen vyznačené 
komunikace. 

• Respektujte bezpečnostní značení. 
• Do všech prostor a na všechna pracoviště 

vstupujte jen se svolením doprovodu. 

• Je zakázáno kouřit mimo vyznačené 
venkovní prostory. 

• Maximální rychlost na venkovních 
komunikacích je 30 km/h.                   

• Opuštění vyznačené cesty je možné pouze 
se svolením Vašeho doprovodu. 

• Je zakázáno vykonávat aktivity, které nejsou 
spojeny s Vaší návštěvou. 

• Je zakázáno ovládat stroje a zařízení bez 
řádného vzdělání, kvalifikace a oprávnění,    
a bez souhlasu doprovodu. 

• Je zakázáno vylévat jakékoli neznámé, nebo 
nebezpečné látky do umyvadel a kanalizace. 

• Je zakázáno vnášet do areálu zbraně, 
nebezpečné látky a chemikálie. 

 
Hlavní rizika na pracovištích společnosti 

 
Riziko úrazu zavalením, přimáčknutím,            
přiražením břemenem 
- udržuj bezpečnou vzdálenost od                            
manipulovaného materiálu a břemen. 

 
Riziko úrazu při střetu s vysokozdvižným 
vozíkem nebo dopravním prostředkem 
- pohybuj se na komunikacích určených 
pro chůzi. Udržuj s řidičem oční kontakt. 
 
 

Riziko úrazu očí odletujícím materiálem, 
jiskrami, žhavými okujemi, apod. 
- při vstupu do výrobních hal vždy použij 

ochranné brýle. 
 

Riziko úrazu při kontaktu s chemickými 
látkami a směsmi 
- nikdy nemanipuluj a nedotýkej se nádob 
s chemikáliemi a směsmi. Nikdy nemáčej 

ruce v neznámých kapalinách. 

 
Riziko úrazu elektrickou energií 
 - nezasahuj do elektrických rozvaděčů, 
nikdy nevstupuj do rozvoden el. napětí, 
nikdy nepoužívej poškozené zásuvky.  
 
Riziko popálení plamenem 
- nikdy nevstupuj na pracoviště, kde se 
pracuje s otevřeným ohněm. Neruš 
pracovníky pracující s otevřeným ohněm. 
 
Riziko úrazu způsobené pádem 

- při práci ve výškách pracuj vždy s 
kolektivním nebo osobním zajištěním proti 
pádu. Dávej pozor na nerovnosti povrchu. 
 
Riziko výskytu výbušné atmosféry 
- nikdy nekuř mimo vyznačená místa a 
nepracuj s otevřeným ohněm mimo určená 
pracoviště, nebo bez povolení. 
 
Riziko úrazu stlačením mezi strojní části 
- nikdy nevstupuj na pracovište v provozu, 
nikdy nevkládej ruce do pracovního 
prostoru stroje. 
 
Riziko úrazu vtažením mezi rotující části 
stroje 
- nikdy nevstupuj na pracovište v provozu, 
nikdy nevkládej ruce do pracovního prostoru 
stroje. 
 
Riziko úrazu kontaktu s horkými povrchy 
- nikdy nemanipuluj a nedotýkej se výpalků, 
svařenců a materiálu po broušení, řezání, 
pálení, svařování a podobně. 
 
 
 



 

 

Záznamy nehod 

 
Všechny druhy nehod (např. pracovní úrazy, 
havárie nebo škody na životním prostředí), 
které se přihodí ve firmě VÍTKOVICE 
CYLINDERS, a.s., musí být okamžitě 
nahlášeny na níže uvedené 

havarijní číslo 
interní linka 

702 188 419, 3222 
nebo 

702 188 419 
 

 

 

 

Důležitá telefonní čísla 

Záchranná služba 155 

Hasičský záchranný 
sbor 150 

Policie ČR 158 

Kontaktní osoba 
 

- tel. číslo 
 

 

Životní prostředí, ochrana zdraví  
a bezpečnost práce 

 

VÍTKOVICE CYLINDERS, a.s. se v nejvyšší 
možné míře zasazuje o zajištění bezpečnosti a 
kladného vztahu k životnímu prostředí. 
Neustálým zlepšováním pracovních podmínek a 

zvyšováním informovanosti a povědomí každého   
z nás se zaměřujeme na snížení negativních 
dopadů na zdraví a účinné zvládání rizik ve 
všech našich provozech. 
 

 
 
 

VÍTKOVICE CYLINDERS, a.s. 
Ruská 24/83 

706 00, Ostrava - Vítkovice 
http://www.vitkovicecylinders.cz/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Bezpečnostní informace pro 

návštěvníky 
 

 

 

Vážení návštěvníci, 
 
je pro nás velmi důležité, aby jste se u nás cítili 
příjemně a bezpečně, a proto jsme pro Vás 
připravili několik krátkých informací, které se 
týkají bezpečnosti. 
 
Během Vaší návštěvy Vás bude doprovázet 
určená osoba z naší společnosti, která bude 
zároveň Vaší kontaktní osobou pro případ 
jakýchkoliv nejasností, problémů nebo 
mimořádných událostí v oblasti bezpečnosti. 
 
Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se 
bezpečnosti, obraťte se prosím na svého 
průvodce. 
 
Věříme, že se Vám bude u nás líbit. 

 

Datum:     …………………………………. 

Jméno, příjmení a podpis: ………………. 

……………………………………………… 

 


