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POŽÁRNÍ POPLACHOVÉ SMĚRNICE 
Požární poplachové směrnice vymezují činnosti uživatelů bytového domu, případně dalších 

osob, při vzniku požáru. 
 

1. Povinnost hlásit požár 

Každý, kdo zpozoruje požár, je povinen pokusit se jej uhasit dostupnými hasicími prostředky. 
Nestačí-li síly a prostředky na zdolání požáru vyhlásí požární poplach voláním „HOŘÍ!“, a 
ihned ohlásí vznik požáru na operační a informační středisko HZS hl. města Prahy - telefonní 

číslo: 150 nebo 112.  
V hlášení uveďte: kdo volá, kde hoří, co hoří, jak je požár veliký, popřípadě ve kterém 
podlaží hoří. 

      

2.  Způsob vyhlášení požárního poplachu         

Požární poplach se vyhlašuje voláním “HOŘÍ !“ tak, aby všechny osoby nacházející se 
v ohroženém prostoru byly před nebezpečím varovány. 
    

3.  Postup nájemníků při vyhlášení požárního poplachu 

- není-li prostor bezprostředně ohrožen požárem, setrvávají osoby na svých místech; 
- je-li prostor ohrožen požárem, jsou osoby povinny opustit tento prostor po vyznačených 

cestách úniku do místa shromaždiště osob – prostor před domem; 
- zachovejte klid, rozvahu, zabraňte vzniku paniky, ukázněným chováním předejděte 

úrazům;  

- zajistěte vypnutí elektrického proudu v ohroženém úseku a použijte vhodný typ 
přenosného hasicího přístroje; 

- po příjezdu zásahové jednotky Hasičského záchranného sboru hl. města Prahy 
jednejte dle pokynů velitele zásahu. 

 

4.  Telefonní čísla pro tísňová volání 

       Hasičský záchranný sbor kraje – ohlašovna požárů telefon č.: 150 

       Zdravotní záchranná služba telefon č.: 155 

       Policie České republiky telefon č.: 158 

       Městská policie                                                                             telefon č.: 156 

Jednotné evropské číslo tísňového volání  telefon č.: 112 
 

5.  Pohotovostní služby 

      elektrický proud                 telefon č. 224 915 151 

      plyn                 telefon č. 1239 

      voda                 telefon č. 840 111 112 
 

 

Tato požární poplachová směrnice nabývá účinnosti dnem právních účinků vkladu 
Prohlášení vlastníka o rozdělení nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám do 
příslušného Katastru nemovitostí. Požární poplachová  směrnice  je nedílnou součástí 
Stanov společenství vlastníků domu Jasmínová 2690 – 2699 a 2701, Praha 10. 


