ČEZ
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1735,
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ŘÁD

pro objekt víceúčelové haly v Pardubicích
Pořádání sportovních,
více osob v prostorech haly,
nebezpečím podle § 4 odst.
většího počtu osob a objektu,

kulturních, společenských a jiných akcí se shromážděním 300 a
včetně doprovodních provozů je činnost se zvýšeným požárním
2., zákona o PO. Jde o činnosti v objektu pro shromažďování
u kterého nejsou běžné podmínky pro zásah.

Nejvýše přípustné množství látek
Nejvýše přípustné množství hořlavých látek jsou daná hodnotou nahodilého požárního
zatížení') podle přílohy
2 vyhlášky 246/2001 Sb., o požární prevenci podle druhu provozu a
dále stanovena požárně bezpečnostním řešením objektu:
č.

pn ~ 6 kg .m-2

hlediště (pouze sedadla)
hrací plocha (víceúčelová hala)
.
k omen tát
oze, novman,
a on
VIPb oxy, ces tnáa lóž

pn ~ 20 kg .m"
pn_<20k g.m -2

občerstvení, bufety, tiskové středisko

Pn:-:;;10 kg .m-

v

'v'

V'

2

V prostorech víceúčelové haly nelze zvyšovat požární zatížení nad stanovené hodnoty.
Hodnota pn = 20 kg/rrr' 'odpovídá vybavení prostoru běžným sedacím, případně stolovým
zařízením. Jiné využití uvedených prostorů není přípustné.
Pro prostory občerstvení, bufetů a suvenýrů je nejvýše přípustné množství hořlavého
zboží a zařízení stanoveno následovně:
l.NP ZÁPAD - 1.09 BUFET ~137 kg; 1.16 OBČERSTVENÍ ~72 kg;
1.17 OBČERSTVENÍ ~ 104 kg; 1.20 PRODEJNA ~ 116 kg;
I.NP VÝCHOD - občerstvení B.12, B.l5 ~ 350 kg na prodejnu;
2.NP - JIH - 2.04 SUVENÝRY ~ 105 kg;
2.NP ZÁPAD - 2.28 PÁRTY BOX ~ 180 kg.

Stanovení podmínek požární bezpečnosti k zamezení vzniku a šíření
požáru nebo výbuchu s následným požárem
mimo vymezené skladovací prostory se nesmí ukládat hořlavé matriály nebo jiným
způsobem překračovat nejvýše přípustné množství látek v prostorech objektu,
v prostorech objektu se nesmí skladovat a užívat hořlavé kapaliny, plyny nebo
nebezpečné látky (včetně tlakových láhví) kromě případu, kdy tyto jsou součástí
zařízení nebo jinak jejich výskyt podmiňuje provoz objektu,
v prostorech čepování nápojů lze umístit jako součást jednoho výčepního zařízení
jednu provozní láhev CO2 o hmotnosti nejvýše 10 kg,
v prostorech hledišť a navazujících únikových cestách nesmí být užíváno otevřeného
ohně, otevřených lokálních spotřebičů, pyrotechnických předmětů všech tříd, a jiných
zápalných zdrojů,
interiérové ohňostroje a jiné efekty s nebezpečím vzniku požáru lze realizovat
v objektu za zvýšených bezpečnostních opatření písemně stanovených nebo

1) Přepočet množství hořlavých látek a požárního zatížení se provádí pro ekvivalent výhřevnosti dřeva podle
ČSN 730802 a ČSN 730824
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schválených odborně způsobilou osobou v PO (přítomnost preventivní požární hlídky,
dodatečné vybavení přenosnými hasicími prostředky, omezení ohňostrojových výrobku
kategorie TI, přesné vymezení umístění, množství, způsob a dobu použití, případně
místo uskladnění).
kouření v společných prostorech haly je zakázáno, povoleno je pouze na vyhrazených a
vyznačených místech,
je zakázáno provádět jakoukoliv dodatečnou povrchovou úpravu stavebních konstrukcí
s hořlavých hmot v shromažďovacích a komunikačních prostorech, dodatečné instalace
dekorací a podlahových textilií pro zařízení interiérů (případně scénických výprav)
musí být z hmot třídy hořlavosti AI až C podle ČSN EN 13501-1, případně dle přílohy
E ČSN 730831,
požární dveře musí být v případě požáru uzavřeny, nesmí být zajišťovány v otevřené
poloze klíny nebo stavěči dveřních křídel, vodorovně posuvné požární uzávěry skladů
musí být uzavřeny (otevření jen po nezbytně nutnou dobu),
není dovoleno provádět jakékoliv neoprávněné zásahy na zařízení sloužící pro
protipožární zabezpečení objektu, nebo provádění úprav v jeho okolí vedoucí
ke snížení nebo ztrátě funkčnosti (znepřístupnění hydrantů, zastínění čidla EPS, úprava
panikového kováni apod.),
prostory objektu musí být trvale vybaveny funkčními přenosnými hasicími přístroji a
vnitřními hydranty.umístění kterých musí být dobře přístupné a viditelné,
technické zařízení objektu, zejména elektro, VZT zařízení, zařízení úpravy ledové
plochy musí být řádně udržováno a provozováno tak, aby se zamezilo nebezpečí úrazu
a požáru; zařízení, které nevykazují běžné provozní parametry nebo je jinak poškozené
je nutné bezodkladně vyřadit z provozu nebo provést nutná opatření k zajištění
bezpečného provozu)
možné zdroje zapálení (zdroje tepla - světla, lokální ventilátory, kompresory chladících
zařízení, atd.) musí být volně umístěny s dostatečnou výměnou vzduchu pro
ochlazování a umístěny v dostatečné vzdálenosti od hořlavých látek,
lokální spotřebiče určené k vaření, ohřevu vody a k vytápění mhou instalovat nájemci
pouze s vědomím vedení víceúčelové haly za dodržení bezpečných vzdáleností podle
pokynů výrobce a platných předpisů (ČSN 06 1008) a stanovení odpovědné osoby za
provoz spotřebiče,
před odchodem z pracoviště je povinen poslední odcházející pracovník zajistit kontrolu
vypnutí všech lokálních spotřebičů a kontrolu možných zdrojů zapálení na pracovišti,
práce s otevřeným plamenem, svařování nebo jiné činnosti s nebezpečím vzniku
požáru, lze provádět pouze po předchozím schválení vedením víceúčelové haly a
dodržení podmínek požární bezpečnosti podle vyhlášky MV
87/2000 Sb., (za splnění
požárně bezpečnostních opatření odpovídá právní subjekt provádějící práce),
práce a činnosti spojené s nebezpečím vzniku požáru nelze provádět v době 24 hodin
před a v průběhu zvýšeného obsazení objektu osobami (shromáždění více než 300
osob).
č.
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Stanovení podmínek pro bezpečný
zabezpečení volných únikových cest

nábřeží

pobyt

a

1735,

pohyb
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osob

a

způsob

pro bezpečný pobyt a pohyb osob v objektu jsou instalovány požárně bezpečnostní
zařízení s trvale zajištěnou funkčností, zařízení nesmí být vyřazeny z provozu, pokud to
bezpečnost osob přímo nevyžaduje,
celkové maximální obsazení hrací plochy je 1100 osob, hledišť 8361,
z toho maximální obsazení sektoru stání "vlajkonoši" (A1.17) je 200 osob,
sektoru stání "vlajkonoši" (2.38) je 174 osob,
maximální obsazení míst pro tělesně postižené - 12 míst severní tribuna,
sedadla na hrací ploše v počtu nad 500 musí být připevněná k podlaze, rozmístění
sedadel v počtu nad 150 musí být individuálně posouzen podle ČSN 730831,
minimálně však musí být dodrženy následující základní požadavky:
minimální volný průchod mezi dvěma za sebou následujícími
minimálně 550 mm,

řadami sedadel

minimální ulička mezi řadami sedadel minimálně 1100 mm,
největší dovolený počet sedadel v jednotlivých řadách 31,
z hrací plochy zajištěn východ minimálně třemi směry o celkové šířce východů
v mm dané podílem "počet osob / 0,167".
provozovatel je povinen trvale udržovat volné únikové cesty v provozovně a
následných únikových cestách v požadované kvalitě a množství, zejména
na únikových cestách je nepřípustné umísťovat prodejní plochy, zařízení, materiál a
pod snižující průchozí šířku nebo vytvářející překážky,
dveře na únikové cestě nesmí být libovolně opatřovány el. zámky nebo kováním
znemožňujícím snadné otevírání dveřního křídla ve směru úniku nebo zásahu
požární jednotky),
směr únikových cest a východy jsou stanoveny v požárně evakuačním plánu a viditelně
vyznačeny bezpečnostními tabulkami podle ČSN ISO 3864,
provozovatel zajišťuje průchodnost únikových cest až na volné prostranství podle
požárně bezpečnostního řešení a to minimálně v době provozu prostor, pro které jsou
únikové cesty určeny,
všechny dveře na únikových cestáchjištěné el. zámkem musí být ve směru úniku
odblokovány:
1) automaticky v případě požáru (signálem od EPS),
2) manuálně po celou dobu provozu:
pro restaurace, kanceláře, bufety apod. bez ohledu na počet osob,
pro hlediště při celkovém obsazení hledišť nad 1 200 osob nebo části hlediště
s obsazením nad 300 osob se společnými východy.
v případě vyhlášení evakuace objektu, všichni zaměstnanci řídí požárně evakuačním
plánem, pokyny osoby řídící evakuaci a členy evakuačního týmu.
rolovací mříže I.NP je možné uzavřít pouze v době mimo provoz západní část hlediště
a souvisejících prostorů. V opačném případě musí být rolovací mříže zajištěné
v otevřené poloze.
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za dodržování podmínek stanovených v tomto požárním řádu a předpisů o požární
ochraně v jednotlivých provozovnách odpovídá jejich provozovatel, ve společných
prostorech vlastník objektu,
za dodržení počtu, šířek a kvality volných únikových cest odpovídá pořadatel akce,
nájemník je povinen se seznámit s organizací požární ochrany v objektu, instalovanými
požárně bezpečnostními zařízeními, podílet se na řízení požární ochrany, umožnit
provádění preventivních požárních prohlídek a kontrol orgánů státního požárního
dozoru, odstraňovat zjištěné nedostatky, zúčastnit se na cvičném požárním poplachu,
jakékoliv známky poškození, ne:oprávněné manipulace s protipožárními zařízeními ve
vlastní provozovně (nájemní ploše) nebo v blízkém okolí je povinen provozovatel
neodkladně hlásit technickému Jddělení správy objektu,
za zajištění proti poškození neb~ zneužití prvků protipožární ochrany instalované
v nájemní ploše odpovídá nájen:iník,
za kompletní funkčnost požárnělbezpečnostních zařízení odpovídá vlastník objektu,
provozovatel, zaměstnanci, zaměstnanci servisních organizací jsou povinni dodržovat
l
podmínky požární bezpečnosti s.tanovené
v požárním řádu a obecně závazných
předpisech požární ochrany,
požární řád musí být potvrzen osobou odpovědnou za plnění povinností na úseku
požární ochrany a umístěn na viditelném místě přístupné pro všechny zaměstnance.
l

Za dodržování požadavků P/yAOUCíChz tohoto požárního řádu a předpis·
o požární ochraně odpovidá:
!nnú r'aniuDlce. a.s,
U Divarila 828. 53002 Paruubice
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Tento požární řád nahrazuje původní požární řád a nabývá účinnosti dnem sválení.
Nedílnou součástí požárního řádu tvoří:
1) Pokyny pro činnost preventivní požární hlídky
2) Přehled o umístění výstražných a bezpečnostních značek, věcných prostředků PO a požámě bezpečnostních
zařízení
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