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1. ÚČEL
Ohlašovna požáru je umístěna v 1NP. Řád ohlašovny požáru navazuje na požární poplachovou směrnici pro uvedený
objekt a stanoví povinnosti na úseku požární ochrany pro členy preventivní požární hlídky, obsluhu ohlašovny požáru
a další zaměstnance.
Řád ohlašovny požáru je návodem k zabezpečení rychlého provedení lokalizace a následné likvidace požáru
v objektu, popř. k zabezpečení rychlého a účinného přivolání pomoci hasičského záchranného sboru a realizaci zásahu
jednotek Hasičského záchranného sboru hl.m.Prahy v objektu.

2. Příjem hlášení o vzniku požáru
Nahlášení požáru přijímá služba, konající člen preventivní požární hlídky na ohlašovně požáru a to prostřednictvím
hlášení elektrické požární signalizace, telefonického, případně osobního nahlášení.
Při ohlášení požáru telefonem nebo osobním hlášením musí člen preventivní požární hlídky na ohlašovně požáru
zjistit od osoby, která událost hlásí:
1. K jaké události došlo.
2. Která část objektu byla zasažena.
3. Rozsah události.
4. Jsou-li v zasažené části objektu ohrožené osoby.
5. Zjistit totožnost osoby, která událost hlásí.
Člen preventivní požární hlídky příp. ostraha objektu informuje vedoucího člena preventivní požární hlídky /
vedoucího směny ostrahy a technika objektu.. Člen preventivní požární hlídky / ostraha objektu ověří požár v daném
místě. Po ověření předává radiostanicí, případně telefonem zprávu o stavu zpět na ohlašovnu požáru.

3. Vyhlášení požárního poplachu
Po potvrzení požáru v objektu předá vedoucí člen preventivní požární hlídky / vedoucí ostrahy objektu pokyn všem
členům preventivní požární hlídky, aby připravili evakuaci.
Po potvrzení hlášení požáru v objektu, vedoucí člen preventivní požární hlídky / ostraha objektu bez prodlení vyhlásí
všeobecný požární poplach.
Souběžně s plněním těchto úkolů preventivní požární hlídka / ostraha objektu neprodleně přivolá, podle rozsahu
mimořádné události pomoc HZS, popř. záchranné služby, policie ČR apod. a dále usměrňuje informacemi jejich
činnost po dojezdu k objektu a napomáhá při zásahu HZS a ostatních složek.

4. Ohlášení vzniku požáru na linku tísňového volání
Po zahájení evakuace provede člen preventivní požární hlídky / ostraha objektu na ohlašovně požáru ohlášení požáru
na linku Hasičského záchranného sboru č. 150 (případně tísňovou linku 112).

Ohlášení bude obsahovat:
• Jméno a příjmení volajícího.
• Kde hoří, co hoří (přesná adresa objektu, popř. bližší určení místa požáru).
• Telefonní číslo, odkud je zpráva o požáru podávána.
• Charakter požáru, jeho rozsah, nebezpečí ohrožení osob.
• Po ohlášení je nutné vyčkat na zpětný dotaz HZS, kterým je ohlášení ověřováno.

5. Další povinnosti člena preventivní požární hlídky / ostrahy objektu na ohlašovně požáru
Po ohlášení mimořádné události na tísňovou linku HZS je pracovník preventivní požární hlídky / ostraha
objektu na ohlašovně požáru povinen:
• Ověřit průběh evakuace.
• Zabezpečit průjezdnost přístupových komunikací a volný příjezd k napojení mobilní techniky.
• Po příjezdu jednotek HZS informovat velitele zásahu o situaci a předat mu dokumentaci zdolávání
požárů.
• Řídit se pokyny velitele zásahu.
Každý požár vzniklý v objektu (i ten požár, který byl zlikvidován bez přivolání jednotek HZS), musí být vždy
neodkladně oznámen HZS na odbor zjišťování příčin požárů v souladu s požadavky právních předpisů o požární
ochraně.

Po těchto zásadních úkonech je nezbytné, aby člen preventivní požární hlídky na ohlašovně požáru
zaznamenal do požární knihy následující údaje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Která část objektu byla požárem zasažena.
Co bylo ohlášeno (požár, výbuch s následným hořením).
Kdo a odkud žádal pomoc (jméno, tel.linka…..)
Datum a přesný čas přijatého hlášení.
Datum a čas vyhlášení požárního poplachu.
Datum a přesný čas vyhlášení evakuace objektu.
Datum a čas přivolání jednotek Hasičského záchranného sboru, případně dalších složek jednotného
záchranného systému ČR.
6. DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
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