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POŽÁRNÍ POPLACHOVÉ SMĚRNICE 

1. Povinnosti osob 
• Při každém požáru je třeba zachovat klid a rozvahu. 
• Každá osoba, která zpozoruje požár, je povinna se pokusit jej ihned uhasit, a to za použití 

všech dostupných prostředků , nebo se pokusit zamezit jeho dalšímu šíření. 
• Je-li požár většího rozsahu a nelze jej uhasit dostupnými prostředky nebo zamezit jeho 

šířen í, musí osoby vyhlásit požární poplach, opustit zasažený objekt (areál) a přivolat 

Hasičský záchranný sbor ČR. 

2. Vyhlášení požárního poplachu 
• Osoba, která zpozoruje požár, voláním "HOŘÍ" na vznik požáru a dále oznámí vznik požáru 

na Hasičský záchranný sbor ČR. 
• Při oznamování požáru Hasičskému záchrannému sboru ČR je nutno dodržet tento postup: 

• sdělit své jméno, 
• přesně označit místo kde hoří (adresa) , 
• popsat co hoří , 

• sdělit číslo telefonu, odkud oznamovatel volá (pokud jej zná), 
• vyčkat u telefonu na zpětný dotaz hasičů (dovolí-li to situace). 

3. Postup osob při vyhlášení poplachu 
• Po vyhlášení požárního poplachu opouštějí osoby, které se nevyskytují přímo v místě vzniku 

požáru , zasažený objekt (areál) a shromažďují se v dostatečné vzdálenosti od zasaženého 
objektu (areálu). 

• Po příjezdu Hasičského záchranného sboru ČR jsou osoby povinny poskytnout nezbytnou 
souči nnost. 

4. Telefonní čísla 
Hasičský záchranný sbor ČR 

Zdravotnická záchranná služba 

Policie ČR 

Linka tísňového volání 

Pohotovostní a havarijní služby 
Elektrický proud 

Voda 

Plyn 
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