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Příloha č. 17                                         

Opatření správy budov MFF
Od 1. 1. 2009 vstoupila v platnost vyhláška 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb a příloha č. 6., požadavky požární ochrany při užívání staveb nebo jejich částí vztahující se k chráněné únikové cestě, k úpravě interiéru, přístupu k nástěnným hydrantům a hasicím přístrojům. 
Na základě této vyhlášky vedoucí správy budov MFF a referent požární ochrany upozorňují všechny vedoucí pracovišť, aby seznámili s tímto obsahem své zaměstnance, že nemohou svévolně v objektech MFF:
- instalovat na chodbách nástěnky, 
- umísit na chráněné únikové cesty hořlavé nástěnky, nábytek, výzdobu, odpadkové koše,    rohožky,   různé textilní koberečky, květiny z umělé hmoty, plakáty a jiný hořlavý materiál,
- vrtat, přibíjet hřebíky a jiný upevňovací materiál do stěn, podlah, stropů a dveří, 
- poškozovat, zabraňovat pohybu požárních dveří a upravovat funkci samo-zavíračů,
- zastavovat nábytkem nebo jiným materiálem manipulační prostory před požárními hydranty,   suchovody, hasicími přístroji, uzávěry plynu, vody a rozvaděči elektrického proudu. Tyto   prostory musí být trvale přístupné a označeny podle příslušné ČSN.

Správa budov ve spolupráci s referentem požární ochrany na požádání vedoucího pracoviště zajistí řešení vašich požadavků.

             Legislativa týkající se stanovení technických podmínek požární ochrany staveb

Tato vyhláška řeší především požadavky na nové stavby tak, aby byly v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ve znění směrnice 98/48/ES. Vyhláška však ukládá některé povinnosti i pro stávající stavby. 
         U stávajících objektů stanoví, že úroveň požární ochrany vyplývající z technických podmínek požární ochrany, podle kterých byla stavba navržena a bylo schváleno její užívání, musí být zachována. Nové požadavky se však mohou objevit při stavebních řízeních při změnách, rekonstrukcích apod., které podléhají stavebnímu řízení. 
Při úpravě interiérů stavby nepodléhající stavebnímu řízení musí být postupováno v souladu s podmínkami uvedenými v příloze 6 vyhlášky 23/2008 Sb. a českých technických norem vedených v příloze 1, části 1, bodech  1 a 2  vyhlášky 23/2008 Sb.

V prostorech chráněných únikových cest nesmí množství hořlavých látek překročit  rozsah uvedený v příloze 6 vyhlášky 23/2008 Sb. Při umisťování materiálů nebo zařizovacích předmětů v částečně chráněných nebo nechráněných únikových cestách musí být zajištěna plná možnost otevření křídel dveří. Současně nesmí být ohrožena volná průchodnost únikových cest. V podrobnostech se použije příloha 6 část A vyhlášky 23/2008 Sb. (níže uvedený výběr) 
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Požadavky požární ochrany při užívání staveb nebo jejich částí vztahující se k chráněné únikové cestě, k úpravě interiéru, přístupu k nástěnným hydrantům a hasicím přístrojům
A. Požadavky požární ochrany pro užívání staveb nebo jejich částí vztahující se k chráněné únikové cestě
	A.l Na chráněné únikové cestě lze umístit předmět z hořlavé látky (dále jen .Hořlavý předmět") za těchto podmínek:
	vzdálenost hořlavého předmětu od části stavby z hořlavých hmot s výjimkou podlahy nebo jiného hořlavého předmětu musí bránit přenesení hoření, přičemž tato vzdálenost nesmí být menší než 2 m,
	hořlavý předmět nebo jeho část nesmí být z plastu, není-li dále uvedeno jinak,

hořlavý předmět nesmí být umístěn na strop nebo podhled nebo do prostoru pod stropem nebo podhledem v části chráněné únikové cesty určené pro pohyb osob nebo činnost jednotek požární ochrany.
hořlavý předmět musí být připevněn tak, aby nedošlo k jeho uvolnění při úniku osob nebo při činnosti jednotek požární ochrany.
v prostoru chráněné únikové cesty lze na stěnu o ploše 60 m2 umístit pouze jeden hořlavý předmět. Na podlaží chráněné únikové cesty nesmí být umístěny více než tři hořlavé předměty,
	hořlavý předmět ve tvaru "nástěnky" nesmí být v prostoru chráněné únikové cesty umístěn, je-li větší než 1,3 m2 při tloušťce 4 mm; umístění jiných hořlavých předmětů, není-li uvedeno jinak v bodu A.2  je možné pouze tehdy, bude-li dosaženo nejméně stejné úrovně požární bezpečnosti. Přičemž plocha 1,3 m2 nesmí být překročena.
A.2. V prostoru chráněné únikové cesty lze dále umístit
	jeden malý závěsný automat na nápoje, jiné zboží nebo službu pro tři podlaží.

květinovou výzdobu z plastů, pokud průmět plochy této výzdoby na stěnu není větší než 0,5 m2 a hloubka této výzdoby nepřesahuje 0.1 m. Při umístění této výzdoby nesmí být omezena minimální šířka únikové cesty stanovená výpočtem.
Požadavky podle A.l. písm. a), c), d) a e) a A.4. nejsou dotčeny.
A.3. Hořlavý předmět neuvedený v A.l. a A.2. lze v prostoru chráněné únikové cesty umístit, jestliže
	jde o židli z nehořlavé konstrukce s čalouněnou úpravou. Při umístění více než dvou židlí, musí být tyto z nehořlavé konstrukce a zároveň musí být splněna podmínka podle § 19 odst. 3 .

jde o jiný sedací nábytek, jehož čalouněná část musí splňovat podmínku podle § 19 odst. 3 a jeho konstrukce je vyrobena z materiálu, který' splňuje tyto požadavky - třídu reakce na oheň nejméně O podle české technické normy uvedené v příloze Č. 1 část 5 nebo stupeň hořlavosti nejméně C2 podle české technické normy uvedené v příloze Č. 1 část I bod 3 a zároveň velikost předmětu nesmí být o rozměrech větších, než jsou obvyklé u běžné židle.
Požadavky podle A.l. písm. a) a e) a A.4. nejsou dotčeny.
A.4. Předměty uvedené v A.1. až A.3. nesmí svým umístěním,
	ovlivňovat pohyb osob v chráněné únikové cestě nebo při vstupu na ni nebo výstupu z ní, zejména při převržení, pádu nebo odvalení,

zasahovat do minimální šíře chráněné únikové cesty, stanovené v projektové nebo obdobné dokumentaci nebo výpočtem podle českých technických norem uvedených v příloze Č. 1 část 2,
bránit otevírání či zavírání dveří na této komunikaci nebo na vstupu na ni nebo výstupu z ní.
A.5. Při umístění prvku bezpečnostního systému v chráněné únikové cestě musí být splněny podmínky podle A. I. písm. d) a A.4. písm. a) a c), přičemž vzdálenost hořlavého předmětu od části stavby z hořlavých hmot nebo jiného hořlavého předmětu musí bránit přenesení hoření.
A.6. V chráněné únikové cestě lze umístit jeden hořlavý předmět umělecké či historické hodnoty nepřesahující rozměry 2 x 2 m za podmínky. že je stavba v části umístění tohoto předmětu zajištěna
	elektrickou požární signalizací a zároveň stabilním hasicím zařízením, nebo

elektrickou požární signalizací a osobou schopnou provést prvotní hasební zásah po dobu přítomnosti osob ve stavbě.
Hořlavý předmět nesmí zasahovat do prostoru chráněné únikové cesty víc než 5 cm. Textilní hořlavé předměty nejsou přípustné.
Podmínky podle A. I. písm. a), b), c), d) a e) a A.4. písm. a) a c) platí obdobně.
A.7. Hořlavé předměty a předměty podle A.6., lze umístit pouze v chráněné únikové cestě s nejvyšší kapacitou.
A.8. Na umístění nehořlavých předmět se uplatní podmínky podle A. I. písm. d) a A.4.
A.9. V části únikové cesty mající funkci požární předsíně nesmí být umístěny hořlavé předměty.
A.10. Podmínky podle této přílohy se nevztahují na:
	hořlavé předměty nebo hořlavé části stavebních konstrukcí, které jsou součástí stavby, pokud je jejich užití v souladu s požárně bezpečnostním řešením, jiným obdobným dokumentem nebo českými technickými normami uvedenými v příloze Č. I část 2,

povrchovou úpravu provedenou v souladu s požárně bezpečnostním řešením, jiným obdobným dokumentem nebo českými technickými normami uvedenými v příloze Č. 1 část 2.
B.  Požadavky požární ochrany pro užívání staveb nebo jejich částí vztahující se k úpravě interiéru a shromažďovacího prostoru
B.1 Úprava interiéru, která nepodléhá řízení podle zvláštního právního předpisu, musí splnit tyto podmínky 	-
hořlavé látky nebo látky, které při hoření nebo tepelném rozkladu odkapávají nebo odpadávají, nesmí být použity.
1. nad místy, kudy unikají osoby,
2. ve shromažďovacích prostorech v celém podhledu a prostoru pod stropem;
	hořlavé látky nesmí být použity v jiných prostorech určených pro více než 10 osob, pokud celková plocha použití zahrnuje více než 30 % plochy pod stropem. Hořlavé látky nesmí být dále použity v prostoru přede dveřmi a za dveřmi, a to v ploše odpovídající trojnásobku šíře dveří, vymezené částí kruhu k ose dveří.

B.2. Hořlavé látky nebo látky, které při hoření nebo tepelném rozkladu jako hořící odkapávají nebo odpadávají, nesmí být použity nad venkovním shromažďovacím prostorem podle české technické normy uvedené v příloze č. I část I bod 5.
c. Požadavky přístupu k nástěnným hydrantům a hasicím přístrojům
C.1 Pří užívání stavby musí být udržován volný přístup k nástěnným hydrantům. Volným přístupem se rozumí též řešení, kdy jsou přítokový ventil, proudnice nebo hadicový systém umístěny
	v zaplombované hydrantové skříni, pokud k překonání tohoto zaplombování není třeba pomůcek, nebo

v uzamčené hydrantové skříni, pokud je v bezprostřední blízkosti viditelně umístěno zařízení umožňující 'odemčení.
C.2 Instalace zařízení omezujícího nebo blokujícího funkci ventilu není přípustná.
C.3 Podmínky přístupu podle C.I platí obdobně v případě umístění hasicího přístroje.



