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— — — — —Pozarn r
Areál Pražské tržnice, Bubenské nábřeží 306/13, Praze 7 - Holešovice

Popis vykonávané činnosti a charakteristiky požárního nebezpečí
provozované činnosti
Společnost Výstaviště Praha, a.s. se zabývá mimo jiné správou areálu Pražské tržnice a organizováním
výstav a veletrhů a pořádáním kulturních akcí.

Areál je složen s více objektů s různou formou využití. U těch, které mají stálé nájemce, je požární
bezpečnost v souladu s platnou právní úpravou požární ochrany řešena těmito nájemci (např. Penny
Market Norma, AIza atd.).

Budovy jsou většinou jednopodlažní, nosné konstrukce ocelové nebo zděné, časté je použití dřeva..

Činnosti provozované v termínech výstav a ostatních kulturních, společenských a sportovních akcí
jsou začleněny do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím.

Mimo termíny výstav a ostatních kulturních, společenských a sportovních akcí jsou provozované
činnosti začleněny do kategorie činností bez zvýšeného požárního nebezpečí

Požárně technické charakteristiky vybraných látek
V prostorech se nachází pevné hořlavé látky ve formě kartonu, dřeva, nábytku....

UneámíRychlostVýhřevnost Teplota Objemová o‘lhe~ní Vznik rychlost
Základní složka vznícení hmotnostLátka (kglr&/mi nebewečných šíření Hasivo

(kJ/kg) (‘C) (kg/mn látek požárun) (nVmin)

Dřevěné dřevo, spojené voda,17000— co co
obložení, syntetickými nebo 310 . 340 300‘ 1 200 0,40 0,50 0,6 prášek21 000 formaldehyd .nábytek minerálními poilvy pena

0,97
( ndex

Textilní šíření voda,vlna, bavlna,
podlahová 22600 440 1 380 1,1 co co, NO2, NH4 plamene prášekumělé materiály Po .krytina povrchu pena

48
mm/mm)

voda,19000- 22Papír papir 220 300 . 650 0,7 — 1,6 co co 1,2 prášek000 pěna

co co, NO≥, NH4 voda,Kabelové Izolace umělé
I 440 / I Dusík oxidy síry, 0,5 prášekizolanty materiály toxické zplodiny pěna

co co, NO2, NH4
Čalouněni toxické zplodiny voda,

a části polyuretanová pěna 29 500 480 60 1,90 hořeni, plastická 06 prášek
nábytku deformace při pěna

teplotě > 80 °c
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Uneánl
Výhřevnost Teplota Objemová Rychlost Vznik rychlost

Základní složka vznícení hmotnostLátka
(kJ/kg) (‘C) (kg/m3~ ~~‘mi nebewečnýcl‘ Šířg“Í Hasivolátek požárun) (mimin)

Guma, voda,
gumové kaučuk + plnidla 35 000 440 1000 0,55 co co OXK& sir~‘. 0.8 pěna.
výrobky Saze prášek
Plasty,

plastické izolace umělé C02,CO, NOz, NH1, voda
hmoty, materiály ~‘ 440 Dusík oxidy shy, 0,5 prášek
izolace toxické zplodiny pěna

Nejvýše přípustné množství látek, které se mohou vyskytovat v místě
provozované činnosti
Nejvýše přípustné množství látek není blíže specifikováno (je dáno jenom nahodilým požárním
zatížením).

Podmínky požární bezpečnosti k zamezení vzniku a šíření požáru nebo
výbuchu s následným požárem
. Dodržovat veškeré písemné pokyny k zajištění požární bezpečnosti objektu.

. Dodržovat zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm na určených místech.

. Dodržovat stanovené lhůty pro revize elektrických zařízení.

. Nepřipustit provádění zásahů do instalovaných technických a elektrických zařízení bez příslušné
kvalifikace.

. Dbát zvýšené pozornosti při manipulaci s hořlavými kapalinami.

. V celém objektu trvale udržovat pořádek na únikových cestách neskladovat žádný materiál, místo
před vypínači přívodu el, energie, hlavního uzávěru vody musí zůstat trvale volné.

. Nepřipustit poškozování instalovaných zařízení požární ochrany, jakékoliv závady a poškození
ihned oznámit a zajistit nápravu.

. Neustále kontrolovat zda je objekt v požárně bezpečném stavu.

. Zákaz provádění svářečských prací bez příkazu ke svařování a stanovení protipožárních opatření
dle požadavku vyhlášky MV č. 87/2001 Sb.

. Dodržovat bezpečné vzdálenosti od tepelných spotřebičů.

. Dodržovat stanovené lhůty pro revize elektrických zařízení a nástrojů; nepřipustit provádění
neodborných zásahů do instalovaných technických a elektrických zařízení. Elektrická a technická
zařízení smí obsluhovat a udržovat pouze osoby s požadovanou kvalifikací a planým oprávněním.

. Hořlavé kapalinyje zakázáno ukládat ve společných a v podzemních prostorách objektu, zakazuje
se skladování většího množství hořlavých kapalin v objektu.

. Nádoby s hořlavými plyny nebo hoření podporujícími plyny (např. lahve s propan-butanem,
svařovací soupravy) se nesmí ukládat ve společných prostorách, kancelářích, v prostorách
pod úrovní okolního terénu atd.
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. Je zakázáno provádět jakoukoliv manipulaci se zařízením, stroji a přístroji ke které nebyla osoba
řádně proškolena a nemá případné oprávnění k manipulaci.

Vymezení oprávnění a povinností osob při zajišťování stanovených
podmínek požární bezpečnosti
Za dodržování stanovených podmínek v daném požárním řádu a předpisů o požární ochraně
v prostorech společnosti odpovídá statutární zástupce.
Je-li tento prostor pronajat jinému subjektu pro konání konkrétní akce, odpovídá za dodržování
stanovených podmínek v daném požárním řádu a předpisů o požární ochraně v tomto objektu
nájemník.

V případě vzniku požáru je každý povinen uhasit požár všemi dostupnými hasebními prostředky nebo
zamezit jeho šířenL Každý vzníklý požár je potřeba ohlásit ohlašovně požáru areálu, případně
operačním středisku HZS hl. m. Prahy.

Každý je povinen postupovat v souladu s požárními poplachovými směrnicemi a požárním
evakuačním plánem.

Stanovení podmínek pro bezpečný pobyt a pohyb osob a způsob
zabezpečení volných únikových cest
. dveře na únikových cestách musí být trvale průchozí, nesmí dojít k omezení úniku a evakuaci

osob;

. únikové cesty a únikové východy musí být řádně označeny bezpečnostními značkami (nejlépe
fotoluminiscenčními);

. na únikových cestách a před únikovými východy nesmí být skladován ani krátkodobě umísťován
žádný materiál, který by tvořil na dané únikové cestě překážku unikajícím osobám a který by
snižoval průchozí šířku únikové cesty;

. únikové východy musí být odemčeny nebo mechanismus jejich ovládání musí být zvolen takovým
způsobem, abyje unikající osoba mohla v případě vzniku nebezpečí kdykoliv použít

. nebezpečná místa — snížené stropy, překážky na komunikacích, schodišťové stupně jsou
označeny bezpečnostním šrafováním;

. na dostupném a viditelném místě jsou vyvěšeny požární poplachové směrnice.

Přehled o umístění věcných prostředků po a požárně bezpečnostních
zařízení
V prostorech jsou umístěny tyto věcné prostředky PO:

Hasicí přístroje v počtech stanovených pro jednotlivé objekty (doporučeno 1 kus HP na každých 200
m2 objektu.

V prostorech jsou umístěna tato požárně bezpečnostní zařízení:

Hadicové systémy se zploštitelnou hadicí, požární detekce.
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Přehled o umístění výstražných a bezpečnostních značek
V prostorech areálu Pražské tržnice je umístěno značení směrů úniku včetně značení nad dveřmi
únikových východů. Hlavní uzávěry a vypínače medií jsou opatřeny významovou bezpečnostní
tabulkou. Hlavní vypínač elektrické energie je dále opatřen výstrahou ~Nehas vodou ani pěnovými
přístroji“.

Příloha požárního řádu
Seznam členů preventivní požární hlídky, včetně pokynů pro její činnost, pokud je stanovena (při
akcích).

Odpovědnost
Za požární bezpečnost prostorů odpovídá statutární orgán provozovatele činností ve zmíněném
objektu.

V Praze dne 31. 03. 2022

‘I Ing. Václav Novotný
. -. j. . .. . místopředseda představenstva

Zpracoval: Ing. František Chuděj, osoba odborně způsobilá v PO, Inženýring PO a BOZP, s.r.o.
číslo osvědčení MV ČR: Z — 195/2000
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