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POŽÁRNÍ POPLACHOVÁ A EVAKUA ČNÍ 

SMĚRNICE 
(vymezující základní povinnosti osob pro případ vzniku požáru nebo jiných nebezpečí) 

 
 
1) Každý je povinen poskytnout přiměřenou pomoc v souvislosti se zdoláváním požáru, 
zejména: 

• provést opatření k záchraně ohrožených osob 

• uhasit požár (je-li to možné) zejména pomocí instalovaných hasicích přístrojů a 
hydrantů (pozor! elektřinu nehaste vodou, pouze práškovými či sněhovými hasícími 
přístroji) 

• provést opatření k zamezení šíření požáru 
• poskytnout osobní a věcnou pomoc na výzvu velitele zásahu 

 
2) Každý je povinen vzniklý požár ohlásit, nebo zajistit jeho ohlášení. 

• volejte telefonem číslo 112, nebo 150 
• uveďte kdo volá, kde hoří a co hoří 

 
3) Požární poplach je v objektu vyhlašován voláním HOŘÍ. 
 
4) Evakuace 
Pro evakuaci platí zásady urychleného překonání co nejmenší vzdálenosti do volného prostoru 
mimo objekt. 
Případná evakuace probíhá po únikových trasách vyznačených fluorescentními požárními značkami 
únikových cest. Při evakuaci nepoužívejte výtahy!!! Evakuované osoby se musí v zájmu 
bezpečnosti, rychlosti a zamezení paniky bezpodmínečně řídit pokyny osob, které organizují 
evakuaci, zejména pokyny hasičů. Bez prodlení jsou povinny opustit ohrožené prostory a pokud to 
situace dovoluje zkontrolovat, zda se v prostoru nevyskytují další osoby. Vypnout veškeré el. 
spotřebiče, uzavřít okna a dveře. 
 
 
Je třeba zdůraznit, že veškeré úsilí musí být směrováno k záchraně osob a jejich zdraví a až 
následně k věcem movitým. 
Všechny evakuované osoby se soustředí na volném prostoru před budovou, v dostatečně bezpečné 
vzdálenosti. 
 
 
Důležitá telefonní čísla:   Tísňová linka:  112 
      Policie (tísňová linka): 158 
      Záchranná služba:  155 
      Hasiči (tísňová linka): 150 
      Pohotovost plyn:  1239 
       Pohotovost elektro:  224 919 473  
       Pohotovost voda:  840 111 112  
 


