
 

POŽÁRNÍ POPLACHOVÁ SM ĚRNICE 
Domu U Průhonu 1368/15, Praha 7 

Za účelem rychlého vyhlášení požárního poplachu a rychlého přivolání pomoci v případě vzniku 
požáru jsou vydávány tyto požární poplachové směrnice, které vymezují činnost všech osob 
v případě vzniku požáru. 

Postup osoby, která zpozoruje požár a způsob vyhlášení požárního poplachu. 
→ Každý, kdo zpozoruje požár a je schopen ho sám uhasit, je povinen tak neprodleně učinit za 

pomocí všech dostupných hasicích prostředků (voda, přenosné hasící přístroje).  
→ Pokud se jedná o požár většího rozsahu, který nestačí svými silami a dostupnými hasícími 

prostředky sám uhasit, je povinen vyhlásit požární poplach voláním 
  ,, HOŘÍ“ 
a vznik požáru okamžitě oznámit telefonicky na ohlašovnu požárů Hasičského záchranného 
sboru hlavního města Prahy na telefonní číslo 

  ���� 150. 
→ Při oznámení požáru na ohlašovnu požárů zachovejte klid, mluvte jasně a zřetelně! 

   Uveďte:  -  svoje jméno, telefonní číslo, ze kterého voláte a místo odkud voláte, 
- co se stalo, co hoří a v jakém rozsahu, 
- odpovězte na případné dotazy pracovníka ohlašovny požárů. 

Postup při vyhlášení požárního poplachu. 
→ Osoba, která vyhlásila požární poplach, neprodleně informuje o jeho vzniku výbor SVJ. 
→ Po vyhlášení požárního poplachu opustí všichni v domě své byty a zajistí evakuaci případně i 

dalších osob, které se zde nacházejí. K tomuto účelu použijí všechny únikové cesty a východy 
a shromáždí se na bezpečném místě. 

→ Po příjezdu zásahové jednotky Hasičského záchranného sboru se všichni řídí pokyny jejího 
velitele a na jeho vyzvání podle svých sil a možností aktivně pomáhají při likvidaci požáru. 

Důležitá telefonní čísla. 

• Hasičský záchranný sbor   150  

• Rychlá lékařská pomoc   155  

• Tísňové volání POLICIE   158  

• Číslo tísňového volání pro celou EU   112     
• Pohotovostní služby dodavatele  - elektrické energie  267 055 555  

 - vody   840 111 112 
  - plyn   1239 

Závěrečné ustanovení. 
Tato požární poplachová směrnice SVJ U Průhonu 1368/15, Praha 7 je závazná pro všechny 
obyvatele domu a všichni jsou povinny v případě požáru podle nich postupovat. 
Každý požár musí být bez odkladu oznámen Hasičskému záchrannému sboru hlavního města 
Prahy, výboru společenství vlastníků a případně správní společnosti. 
 
V Praze, dne 15. 5. 2012 
 
Schválil: 

Předseda Společenství vlastníků jednotek U Průhonu 1368/15, Praha 7 


