POŽÁRNÍ POPLACHOVÉ SMĚRNICE
SVORNOST, SBD KROMĚŘÍŽ
Požární poplachové směrnice vymezují povinnosti osob v případě vzniku požáru a sledují provedení
rychlého a účinného zákroku při požáru nebo jiném stavu nouze.

Povinnost ohlásit požár:
Každý, kdo zpozoruje požár, je povinen ohlásit neodkladně zjištěný požár (nebo zabezpečit jeho ohlášení)

 150

nebo

 112

a sdělit: kde hoří … co hoří … kdo volá … odkud volá (tel. číslo) … jsou-li zraněné osoby.

Požární poplach se vyhlašuje voláním „HOŘÍ!“
Povinnosti po vyhlášení požárního poplachu: Při vyhlášení požárního poplachu nebo vyhlášení jiné
mimořádné události jsou všechny osoby zdržující se v prostorách budovy povinny objekt opustit. Ten, kdo
zpozoruje požár, je povinen provést taková opatření, aby byly o události a povinnosti opustit objekt
informovány všechny osoby (nájemci, návštěvníci, zákazníci apod.).
§18 zákona o č. 133/85 Sb., ve znění pozdějších předpisů:
Každý je povinen v souvislosti se zdoláváním požáru

a) provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob
b) uhasit požár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření
c) ohlásit neodkladně na určeném místě zjištěný požár nebo zabezpečit jeho ohlášení
d) poskytnout osobní pomoc jednotce požární ochrany na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky požární
ochrany nebo obce
Evakuační cestou je nejkratší cesta vedoucí z domu, zpravidla je to hlavní schodiště. POZOR !!!! VÝTAH
UMÍSTĚNÝ V BUDOVĚ NENÍ URČEN PRO EVAKUACI OSOB V PŘÍPADĚ POŽÁRU!!!
Shromažďování osob: Všechny osoby ohrožené požárem, kromě těch, které se podílejí na hasebních
a evakuačních pracích, okamžitě opustí objekt a shromáždí se venku před budovou mimo ohrožený
prostor.
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Důležitá telefonní čísla:
Tísňové linky:

Hasiči …….………………………………… 150
Lékařská záchranná služba ……..………….. 155
Policie ČR …………..……………………… 158
Městská Policie …......................................... 156
Evropské číslo tísňového volání..................
112
plyn ….............................................................. 1239
elektřina …....................................................... 800 225 577
voda...................................................................573 331 271

V Kroměříži dne 17.9.2013
Zpracoval: Zdeněk Konečný Z-OZO-101/2011

Ing. Magda Koukalová v.r.
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