
 
  

POŢÁRNÍ  POPLACHOVÉ  SMĚRNICE 
pro firmu: ABCDE 

adresa pracoviště: dílna 
 

Požární poplachové směrnice vymezují povinnosti osob v případě vzniku požáru a sledují provedení rychlého 

a účinného zákroku v případě požáru, nehody nebo jiného stavu nouze. 
 

Povinnost ohlásit poţár: 
Každý, kdo zpozoruje požár je povinen pokusit se požár uhasit všemi dostupnými prostředky.  

Pokud požár likvidovat nelze, okamžitě vyhlásí požární poplach  

  150   nebo    112 
a uvede:    1. kdo volá 

2. objekt a rozsah poţáru 

3. přesná adresa poţáru 

4. telefonní číslo odkud je voláno 

5. zraněné osoby 

6. případně upozornění na nejjednodušší příjezdovou trasu. 

Místo k ohlášení poţáru:     VRÁTNICE  
 

Poţární poplach se vyhlašuje voláním „HOŘÍ!“ 
 

Povinnosti po vyhlášení poţárního poplachu: 
Preventivní poţární hlídka: 

Členové preventivní požární hlídky se dostaví na místo požáru a zahájí hasební práce (pomocí přenosných hasicích 

přístrojů nebo hydrantů). Osobou odpovědnou za řízení zásahu do příjezdu profesionální jednotky je velitel požární 

hlídky. Pokud bude zásah neúčinný, soustředí se veškerá činnost na evakuaci osob a materiálu.  
 

Vedoucí provozu: 

Zajistí vypnutí elektrického proudu a plynu a podle možností zajistí odstranění hořlavých komponentů, které mohou 

zvyšovat riziko šíření požáru. Ihned zajistí vyhlášení poplachu i u ostatních firem v budově. Podle možností zajistí 

odjezd všech motorových vozidel z místa ohrožení. Dále je zodpovědný za evakuaci a za to, že jsou ohrožené 

prostory zcela opuštěny. Toto oznamuje veliteli zásahu, se kterým na jeho žádost spolupracuje. Jednotliví vedoucí 

provedou kontrolu počtu svých zaměstnanců a zajistí pořádek a ostrahu vyneseného materiálu. 
 

Zaměstnanci a další osoby: 

Všichni zaměstnanci a osoby zdržující se v ohrožených prostorech, zachovávají klid a rozvahu, urychleně opustí 

budovu nejbližším schodištěm a shromáždí se na hlavní komunikaci v areálu vedoucí k vrátnici tak, aby neztěžovali 

provedení zásahu. Při evakuaci se nesmí používat nákladní výtah. 
 

Po příjezdu zásahové jednotky HZS: 

Všichni se plně podřídí příkazům velitele zásahu, který rozhodne o tom, kdo a jakým způsobem se zúčastní dalších 

prací. Ostatní jsou povinni zdržovat se mimo ohrožené prostory a neztěžovat hasební práce. 
 

Pomoc při zdolávání poţáru: 
Každý je povinen v souvislosti se zdoláváním požáru provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob, uhasit 

požár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření. Každý je povinen poskytnout osobní 

pomoc jednotce požární ochrany na výzvu velitele zásahu. 
 

Důleţitá telefonní čísla: 
Tísňové linky: Hasiči …….………………………………… 112, 150 

Lékařská záchranná služba ……..………….. 155 

Policie ČR …………..……………………… 158 

Městská policie ……..……………………… 156 

Pohotovostní a havarijní sluţby: elektrický proud …………………. ______________  

                                                      voda ……………………………… ______________ 

                                                      plyn ………………………………. ______________  
 

V ________, dne 1.1.2009                                 schválil:  jednatel společnosti _______________________                                        

Zpracoval : Bohumil Šebek, odb. způs. osoba č.v kat.: Z – 68/98                              


