POŽÁRNÍ POPLACHOVÉ SMĚRNICE
Státní zámek Valtice - jízdárna
Zámek 1, 691 42 Valtice
1. ÚČEL

Požární poplachové směrnice vymezují činnost zaměstnanců popřípadě dalších osob při vzniku
požáru.
2. POSTUP PŘI ZPOZOROVÁNÍ POŽÁRU, ZPŮSOB A MÍSTO OHLÁŠENÍ POŽÁRU

Každý, kdo zpozoruje požár, je povinen jej uhasit za použití všech dostupných prostředků. Není-li
to možné, je povinen vyhlásit požární poplach a přivolat jednotku Hasičského záchranného sboru
kraje prostřednictvím jeho krajského operačního a informačního střediska:
na tísňovou
nebo na

linku

150

jednotné evropské číslo tísňového volání 112

V hlášení uveďte:

kdo volá - kde hoří - co hoří

3. ZPŮSOB VYHLAŠOVÁNÍ POŽÁRNÍHO POPLACHU
Voláním HOŘÍ !!!! , případně tlačítkovým hlásičem EPS, nebo automatický na signál EPS
vyhlásí poplach vnitřní rozhlas.
4. POVINNOSTI PŘI VYHLÁŠENÍ POŽÁRNÍHO POPLACHU:

Všichni jsou povinni řídit se pokyny odpovědných osob*. Zachovávají klid a rozvahu. Odpovědné
osoby vyzvou všechny hosty k opuštění objektu, určí směr evakuace a zajistí, aby všechny osoby
opustily ohrožený prostor. Dále zajistí vypnutí elektrického proudu, plynu a podle možností také
odstranění hořlavých látek. Povinností odpovědných osob je zahájit hasební zásah pomocí
přenosných hasicích přístrojů nebo hydrantů a po příjezdu jednotky hasičů informovat velitele
zásahu o skutečnostech souvisejících s požárem. Po příjezdu hasičů se všichni podřídí pokynům
velitele zásahu. *odpovědná osoba tj. organizátor akce = preventivní požární hlídka a pořadatel
Další přítomné osoby:

Zachovají klid a rozvahu, nepřekáží při zásahu jednotek PO. Shromáždí se na komunikaci vedoucí
k náměstí (pod zdí nádvoří jízdárny SZ Valtice) a vyčkají na pokyny složek IZS.
5. POMOC PŘI ZDOLÁVÁNÍ POŽÁRU

Každý je povinen v souvislosti se zdoláváním požáru provést nutné opatření pro záchranu
ohrožených osob a majetku, uhasit požár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření k
zamezení jeho šíření. Každý je povinen poskytnout osobní pomoc jednotce PO na výzvu velitele
zásahu.
6. DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Hasičský záchranný sbor:

150, 112,

Policie České republiky:158

Zdravotnická záchranná služba: 155
Pohotovostní služby - elektrická energie:
- plyn:
- voda:

Valtice dne 9.11. 2015

800 22 55 77
1239
519 304 611

Schválil:…………………………………………………
PhDr. Richard Svoboda vedoucí památkového objektu SZ Valtice

Zpracoval: OZO v PO, Bc. Pavel Tesař osv. č.: Š – 213/97

