
  

POŽÁRNÍ  POPLACHOVÉ  SMĚRNICE 
 Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17 okres Bruntál, příspěvková organizace 

 

Požární poplachové směrnice vymezují povinnosti osob v případě vzniku požáru a sledují provedení rychlého 

a účinného zákroku v případě požáru, nehody nebo jiného stavu nouze. 
 

Povinnost ohlásit požár: 
Každý, kdo zpozoruje požár je povinen pokusit se požár uhasit všemi dostupnými prostředky.  

Pokud požár likvidovat nelze, vyhlásí požární poplach a okamžitě ohlásí událost na tísňovou linku 

  150   nebo    112 
a uvede:    1. kdo volá 

2. objekt a rozsah požáru 

3. přesná adresa požáru 

4. telefonní číslo odkud je voláno 

5. zraněné osoby 
 

Požární poplach se vyhlašuje evakuačním rozhlasem s nuceným odposlechem, 

který je automaticky spouštěn od EPS, nebo voláním „HOŘÍ!“ 
 

Povinnosti po vyhlášení požárního poplachu: 
 

Všechny osoby spořádaně opustí objekt sportovní haly nejbližšími únikovými východy a shromáždí se před objektem. 

Vyučující (v odpoledních hodinách odpovědná osoba) provede kontrolu evakuovaných osob. Ředitel školy (případně 

správce sportovní haly)  je zodpovědný za to, že jsou ohrožené prostory zcela opuštěny. Toto oznamuje veliteli zásahu, 

se kterým na jeho žádost dále spolupracuje. Navracet se do evakuovaných prostor je povoleno pouze tehdy, rozhodne-li 

tak velitel zásahu. 
 

 

Po příjezdu zásahové jednotky HZS: 

Všichni se plně podřídí příkazům velitele zásahu, který rozhodne o tom, kdo a jakým způsobem se zúčastní dalších 

prací. Ostatní jsou povinni zdržovat se mimo ohrožené prostory a neztěžovat hasební práce.  
 

Pomoc při zdolávání požáru: 
Každý je povinen v souvislosti se zdoláváním požáru provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob, uhasit 

požár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření. Každý je povinen poskytnout osobní 

pomoc jednotce požární ochrany na výzvu velitele zásahu.  
 

Důležitá telefonní čísla: 

150 
HASIČI 

155 
ZÁCHRANKA 

158 
POLICIE 

156 MĚSTSKÁ 

POLICIE 
112 
IZS 

     

 

Pohotovostní a havarijní služby: elektrický proud …………………. 840 850 860  

                                                      voda ……………………………… 606 765 276 

                                                      plyn ………………………………. 1239 

                                                     Mgr. Karel Handlíř ………………. 739 040 461 

 
 
 

V Krnově, dne 10. 3. 2014                                                                      schválil: ……………………………………                            

                                                                                                                                      Mgr. Karel Handlíř 

 

Zpracovala: Ing. Kristýna Theisová Siudová, Š – OZO – 82/2007              

 


