
 

  POŽÁRNÍ �ÁD 

 
 
 
 

Všeobecná ustanovení 
Požáry v obytných domech zp�sobují zna�né škody na 
majetku a �asto si  vyžádají i ob�ti na lidských životech. 
V zájmu všech vlastník� a uživatel� byt� je, aby se t�mto 
zbyte�ným ztrátám p�edcházelo, aby všichni obyvatelé 
domu dbali zákonných opat�ení pro zajišt�ní požární 
bezpe�nosti. 
Všichni obyvatelé domu jsou povinni chovat se tak, aby 
nezavdali p�í�inu ke vzniku požáru, a v p�ípad�, že 
požár vznikne, poskytnout všestrannou osobní i v�cnou 
pomoc p�i jeho zdolávání.  
Obyvatelé jsou povinni osvojit si znalost prost�edk� požární 
ochrany k provedení hasebního zákroku a seznámit se se 
zp�sobem vyhlášení požárního poplachu. Další povinností 
je ú�inná pomoc p�i evakuaci budovy (zvlášt� osob) a 
p�ivolání hasi�ského záchranného sboru hlavního m�sta 
Prahy. 

 
Vlastníci a uživatelé byt�  a nebytových 

prostor jsou povinni  
po�ínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požár�, zejména 
p�i používání tepelných elektrických, plynových a jiných 
spot�ebi��, p�i skladování a používání ho�lavých nebo 
požárn� nebezpe�ných látek a p�i manipulaci s otev�eným 
ohn�m. 
V byt� a spole�ných prostorách nesmí být ponechán bez 
dozoru žádný elektrický a plynový spot�ebi� bez náležitého 
požárního zajišt�ní. 
V byt� a  spole�ných prostorách není dovoleno provád�t 
manipulace s ho�lavými kapalinami I. t�ídy (benzín, líh, éter 
a jiné).  

 
Vlastníci a uživatelé byt� a nebytových 

prostor nesmí 
   -  provád�t v bytech a nebytových prostorách práce, které 
mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemají odbornou 
zp�sobilost požadovanou pro výkon takových prací; 
   -  poškozovat nebo zneužívat hasicí p�ístroje nebo jiné 
v�cné prost�edky požární ochrany.  
 

Spole�né komunikace 

Schodišt� a chodby nesmí být zastavovány nebo zužována 
jejich pr�chozí ší�e nábytkem, ko�árky nebo jinými p�edm�ty 
a materiály. Spole�né komunikace slouží jako únikové 
cesty, proto musí být trvale volné. 
    

Sklepní a spole�né prostory 

Ve sklepích a spole�ných prostorách musí být zachován 
po�ádek a �istota. Nesmí zde být skladovány ho�lavé 
kapaliny I. t�ídy, celuloid, požárn� nebezpe�né chemikálie, 
kyseliny, láhve se stla�enými plyny atp. 
Do t�chto prostor není dovoleno vcházet s otev�eným 
nechrán�ným plamenem. 
 

Každý vlastník bytu a každý uživatel bytu a 
nebytových prostor je povinen v souvislosti 

se zdoláváním požáru: 
 
 

� vyhlásit požární poplach voláním HO�Í 
� provést nutná opat�ení pro záchranu 

ohrožených osob 
� ohlásit  požár  hasi�skému 

záchrannému sboru na tel. �íslo 150 
� uhasit požár, jestliže je to možné, nebo 

provést nutná opat�ení k zamezení jeho 
ší�ení 

� uzav�ít hlavní uzáv�r plynu 
� poskytnout první pomoc zran�ným 

osobám 
� poskytnout osobní pomoc jednotkám 

požární ochrany na výzvu velitele 
zásahu 

� poskytnout pomoc a informace p�i 
evakuaci obyvatel 

 
V každém pat�e domu jsou umíst�ny 
evakua�ní plány (u centrálního schodišt� na 
dve�ích vpravo od prosklených chodbových 
dve�í k byt�m). 
 

 
D�ležitá telefonní �ísla a informace 

 

Hasi�ský záchranný sbor          150 

Centrální tís�ové volání            112 

Policie �R            158 

Záchranná  služba          155 

Plyn - pohotovost         1239   

 

Hlavní uzáv�r plynu je:       

 v suterénu - 2 (1. PP) 

 v suterénu - 1 (1. NP) 

 

 
V Praze dne 25.6.2012 


