
Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé  aplikací  této předlohy nesprávným způsobem. 
 

POŽÁRNÍ POPLACHOVÁ SMĚRNICE 
Společnost: 

1. ÚČEL 
 
Požární poplachové směrnice vymezuje činnost zaměstnanců případně dalších osob při vzniku 
požárů, nehody, pohromy a jiného stavu nouze. 

2. POSTUP PŘI ZPOZOROVÁNÍ POŽÁRU, ZPŮSOB A MÍSTO OHLÁŠENÍ POŽÁRU 
 
Každý je povinen ohlásit neodkladně na určeném místě zjištěný požár nebo zabezpečit jeho ohlášení. 
Při požáru volejte telefonní číslo ohlašovny požáru: …….nebo přímo HZS: 150 
            
V hlášení uveďte:  kdo volá  kde hoří  co hoří 
 
Po oznámení volající vyčká na zpětný dotaz ohlašovny požárů HZS. 

3. ZPŮSOB VYHLAŠOVÁNÍ POŽÁRNÍHO POPLACHU PRO ZAMĚSTNANCE 
 
Pro zaměstnance hlasitým voláním        HÓÓŘÍ !!!! 

4. POSTUP OSOB PŘI VYHLÁŠENÍ POŽÁRNÍHO POPLACHU 
Vedoucí, nebo jiný pověřený zaměstnanec 
• zajistí vypnutí elektrického proudu a plynu a podle možností zajistí odstranění hořlavých 

komponentů, které mohou zvyšovat riziko šíření požáru a dále organizuje a řídí evakuaci 
přítomných osob, zvířat a majetku. 

• ihned zajistí podle možností odjezd všech motorových vozidel z místa ohrožení. 
 
Zaměstnanci a další osoby: 
zachovávají klid a rozvahu, nepřekáží při zásahu jednotek PO. V případě bezprostředního 
nebezpečí ihned opustí ohrožený prostor a shromáždí se na určeném místě před 
objektem u hlavní komunikace. 

5. POMOC PŘI ZDOLÁVÁNÍ POŽÁRU 
Každý je povinen v souvislosti se zdoláváním požáru provést nutné opatření pro záchranu ohrožených 
osob, zvířat a majetku, uhasit požár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření k zamezení 
jeho šíření. Každý je povinen poskytnout osobní pomoc jednotce PO na výzvu velitele zásahu. 

6. DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA: 
 

  HASIČI 
ZDRAVOTNICKÁ 

ZÁCHRANNÁ 
SLUŽBA 

  POLICIE JEDNOTNÉ EVROPSKÉ ČÍSLO TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ 

 

   

 

EMERGENCY 
CALL 

Číslo tísňového volání 112 je určeno především 
pro cizince a při rozsáhlejších mimořádných 
událostech. 

                Pohotovost:  Vodárny  
 

                                       Elektrárny  
 

                                       Plynárny 1239 
 

                                       Lékaři   
 

     Zodpovědná osoba:       
 

 
Zpracoval:  ………………                                 Schválil: 
       
                                                ………………………….. 
Datum vydání: ………………                 podpis statutárního zástupce               
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