POŽÁRNÍ ŘÁD
Městské středisko kultury a sportu
Náměstí Tomáše Bati 701, SEZIMOVO ÚSTÍ 391 02
knihovna SU 1 a
knihovna SU 2
1. Popis činnosti
Knihovna 1, Dr. E. Beneše 21, SÚ 1 tvoří samostatný požární úsek v 3. nadzemním podlaží
administrativní budovy Městského úřadu v Sezimově Ústí 1, svislé konstrukce jsou nehořlavé - zděné,
strop tvoří sádrokarton s požární odolností 30 min včetně dřevěných kleštin. Ve knihovně je
elektrozařízení a teplovodní ústřední vytápění připojené na plynovou kotelnu městského úřadu.
Knihovnice má zde trvalé pracovní místo.
Knihovna 2, Školní náměstí 1219, SÚ 2 o celkové ploše cca 270 m2 je umístěna jednopodlažním
objektu s nehořlavými svislými a vodorovnými konstrukcemi navazující na budovu základní školy.
Obvodové konstrukce a podhledy jsou opatřeny obklady z cedrového dřeva. Ve knihovně je
elektrozařízení a teplovodní ústřední vytápění, připojené na školu. Knihovnice má zde trvalé pracovní
místo. Z knihovny dle PBŘ odsouhlasené HZS vede jedna nechráněná úniková cesta hlavním vchodem.
Za požárně nebezpečné lze považovat zejména:
a) elektrické rozvody, technická závada na elektrickém zařízení
b) atmosférická elektřina (úder blesku)
c) nedbalost nebo neopatrnost zaměstnanců, návštěvníků popř. jiných osob porušení
předpisů požární ochrany (porušení zákazu kouření)
d) údržbářské práce za použití otevřeného ohně (acetylénová svařovací souprava)

2. Požárně - technické charakteristiky látek
2.1. Papír - hořlavý materiál převážně z celulózy, při skladování má sklon tepelnému samovznícení,
teplota samovznícení - 100°C
Max. množství cca 1000 kg
2.2. Vlnitá lepenka, karton - Teplota vznícení: 427 °C, Bod hoření: 258 °C, Teplota žhnutí: 258 °C
Hustota: 0,14 g/cm3, Hasivo: voda se smáčedlem, pěna, Sklon k tepelnému samovznícení.
Chránit před zdroji tepla s teplotou větší než 100 °C.
Max. množství cca 500 kg
2.3. Dřevotřísková deska - je látka hořlavá za velkého vývinu tepla. Teplota vzplanutí 270 °C
vznícení je 420 °C. Teplota žhnutí 260 °C.
Max. množství regály cca 500 kg

3. Stanovení podmínek požární bezpečnosti

• v knihovnách je zakázáno kouření a používání otevřeného ohně
o Knihovna SU1 je označeno při vstupu do budovy Městského úřadu Sezimovo Ústí
o Knihovna SU2 u základní školy musí být označeno při vstupu do knihovny
• zakazuje se používat spotřebiče s horkými povrchy nebo jejich částmi (vařiče apod.)
• hasicí přístroj musí být dobře viditelný, použitelný a musí být k němu umožněn vždy volný přístup
• je zakázáno zřizovat náhradní elektrická osvětlovací tělesa, vyhřívání teplomety apod.
• dodržovat vzdálenost rozvodné části ústředního vytápění od zařízení a hořlavých materiálů 10 cm.
• vyloučit broušení, řezání a sváření kovů v archivu nebo tyto práce provádět na základě zvláštního
písemného povolení dle vyhl. 87/00 Sb. a vyhl. 246/01 Sb.
• Obsluha a údržba elektrického zařízení
• provádět vizuální kontrolu krytů osvětlení a stavu elektrického zařízení, kabelů a vypínačů
• zachovat volný přístup k rozvaděčům el. zařízení, uzávěrům vody a k hlavnímu vypínači proudu.
• na elektrické instalaci nesmí být zřizována žádná provizoria
• elektrická instalace v objektu nesmí být žádným způsobem poškozena
• veškerá svítidla a osvětlovací tělesa musí být opatřena kryty.
• svítidla musí být od hořlavých hmot vzdálena nejméně 1 m, pokud není bezpečnost zajištěna jinak
• provádět revize elektrického zařízení a uzemnění hromosvodů na objektu v pravidelných lhůtách
• při ukončení činnosti je nutné vypojit spotřebiče z elektrické sítě zejména rychlovarné konvice

4. Oprávnění a povinnosti osob při zajišťování požární bezpečnosti

• opravy, prohlídky údržbu a revize elektrického zařízení provádí pouze oprávněná firma s platným
osvědčením dle vyhl. 50/78 Sb.
• sváření může provádět pouze osoba s platným svářečským průkazem a na základě zvláštního
písemného povolení dle vyhl. 87/00 Sb. a vyhl. 246/01 Sb.
• po ukončení pracovní doby musí být objekt zabezpečen proti vstupu nepovolaných osob.
• Knihovnice je povinna se seznámit s požárním řádem.

5. Stanovení podmínek pro bezpečný pohyb a pobyt osob.
Budou udržovány stále volné únikové cesty na těchto únikových cestách a nebude prováděno
skladování žádného materiálu a látek.
Každý zaměstnanec musí být seznámen s požárním řádem. V případě vzniku požáru jsou
zaměstnanci povinni zachovat se dle požárních poplachových směrnic.

6. Odpovědnost za požární ochranu
Za požární ochranu na pracovišti a dodržování požárního řádu odpovídá ředitelka MSKS.
Požární řád musí být umístěn na dobře viditelném místě.
Preventivní požární hlídka není určena, protože v knihovně je pouze jedna knihovnice.

Přehled o umístění hasebních prostředků, požárně bezpečnostních zařízení a značení
Přehled o umístění hasebních prostředků: (přenosných hasicích přístrojů – PHP a H
Knihovna SU 1
1x práškový PHP
1x D25 na chodbě
1x práškový PHP
Knihovna SU 2
1x práškový PHP u vchodu
1x práškový PHP u místa knihovnice

1x D25 na chodbě do školy

Přehled o umístění výstražných a bezpečnostních značek:
Knihovny SU1 + SU 2

• na elektrických zařízeních

černý blesk výstrahy elektrických zařízení
hlavní vypínač elektrických zařízení

• při vstupu do budovy

Zákaz kouření

Přehled o umístění požárně bezpečnostních zařízení
•
•
•
•
•
•
•
•

Nouzové osvětlení je instalováno v obou knihovnách.
Požární dveře jsou instalovány v obou knihovnách.
EPS ani SHZ není na knihovně SÚ 1 instalována, Na knihovně SÚ 2 je EPS součástí EZS.
Požární nátěry dřevěných kleštin na knihovně SÚ 1.
Protipožární ucpávka v úklidové komoře na knihovně SÚ 2.
Protipožární obklad ocelových nosníků v hlavním vstupu na knihovně SÚ 2.
Protipožární stropní konstrukce SG u hlavního vstupu na knihovně SÚ 2.
Střešní folie splňující klasifikaci B ROOF (t3) u hlavního vstupu na knihovně SÚ 2.
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