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POŽÁRNÍ  POPLACHOVÉ  SMĚRNICE 
 

I. Účel 
Za účelem rychlého vyhlášení požárního poplachu a přivolání pomoci v případě vzniku požáru je 
vydána tato požární poplachová směrnice, která vymezuje činnost všech osob v případě vzniku 
požáru, živelné pohromy a jiné mimořádné události.  
 

II. Povinnosti při zpozorování požáru, způsob ohlášení požáru 
Každý, kdo zpozoruje požár, je povinen:  
1. Provést nutná opatření k záchraně ohrožených osob.  
2. Uhasit požár (je-li to možné) pomocí všech dostupných hasebních prostředků (hasicí přístroje, 

nástěnné hydranty apod.).  
3. Nestačíte-li svými silami a prostředky na zdolání požáru nebo je-li ohrožena Vaše bezpečnost, 

přivoláte jednotku Hasičského záchranného sboru hl. města Prahy prostřednictvím  

 krajského operačního a informačního střediska HZS/tísňová linka  150 nebo 112 
4. Při hlášení o požáru oznámíte:  kdo volá __________ kde hoří __________ co hoří. 
 

III. Způsob vyhlášení požárního poplachu 
1. Vyhlášení požárního poplachu bude provedeno akustickým zařízením ve všech prostorách objektu 

nebo místně voláním „HOŘÍ“. 
2. Každý, kdo zpozoruje požár, je po jeho ohlášení dále povinen vyrozumět o této skutečnosti všechny 

osoby v zasaženém prostoru, a to všemi dostupnými prostředky tak, aby bylo zaručeno, že všechny 
osoby v zasaženém prostoru byly před nebezpečím varovány. 

 
IV. Povinnosti po vyhlášení požárního poplachu 

1. Vedoucí nebo jiný pověřený zaměstnanec zajistí vypnutí elektrického proudu a podle možností 
zajistí odstranění hořlavých komponentů, které mohou zvyšovat riziko šíření požáru, a dále 
organizuje a řídí evakuaci přítomných osob a majetku.  

2. Zaměstnanci a další osoby zachovávají klid a rozvahu, nepřekáží při zásahu jednotek PO. 
3. V případě bezprostředního nebezpečí ihned opustí ohrožený prostor a shromáždí se na určeném 

místě v dostatečné bezpečné vzdálenosti od objektu. 
4. Dále se řídí pokyny velitele zásahu jednotky HZS. 
5. Za podřízené zaměstnance odpovídá příslušný vedoucí zaměstnanec. 
 

V. Přehled důležitých telefonních čísel 
Tísňové linky   Pohotovostní služby  

 
Evropské číslo tísňového volání 
Integrovaný záchranný systém 

112  Elektrická energie – poruchy 800 823 823 

 
Hasiči 150  Voda – poruchy 840 111 112 

 
Zdravotní záchranná služba 155  Plyn – poruchy  1239 

 
Policie 158    

 
 

 Jméno Funkce Datum Podpis 
Zpracoval Ing. Martin Štoček OZO v PO 1. 9. 2021  
Schválil prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc. ředitelka ústavu   
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