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Zakaj smernica?

Managing Fire Protection of Historic Buildings
Varstvo pred požarom v stavbah kulturne dediščine

Skrb za zaščito kulturne dediščine
http://www.slovenskenovice.si/crniscenarij/doma/foto-v-celju-zagorel-rakusev-mlin
6. 10. 2014: V Celju zagorel Rakušev mlin
http://www.24ur.com/no
vice/crna-kronika/skodaje-neprecenljiva.html
21. 1. 2007: Požar v
dvorcu Smlednik
http://www.delo.si/novic
e/kronika/pozar-lahkospodbudi-spolnovznemirjenost.html

Zavedanje, da lahko pride do požara v „naši”
stavbi, (ki jo uporabljamo, jo obiščemo, skrbimo
zanjo, jo prenavljamo, …) je prvi korak na poti
zaščite stavbe in njene vsebine pred požarom.

Pri stavbah kulturne dediščine je
zaščita stavbe in njene vsebine
praviloma bolj pomembna kot pri
novih. Snovalci se odločijo kaj je
pomembno in v kakšni meri je treba
stavbo/predmete zaščititi.

Komisija za pripravo smernic CFPA-E
Pripravlja in ratificira smernice.
Smernice lahko prizna združenje evropskih zavarovalnic - Insurance
Europe.
 34 ratificiranih smernic
za zaštito pred požarom in
 5 ratificiranih smernic za
zaščito pred naravnimi nesrečami.

Koncept smernice CFPA-E
Stavbe iz prejšnjih časov so bile
zgrajene po drugačnih potrebah.

V

času rabe smo jih opremili z
napeljavami, ki lahko povzročijo
ali širijo požar.

Posebnosti stavb kulturne dediščine s stališča
varstva pred požarom:
 Spremenili

smo jim namebnost.
 Spremenjena je intenzivnost rabe stavb.
 Spremenjeno je število uporabnikov, obiskovalcev.

Vatikanski muzej, Rim: Vsako leto ga obišče približno
5.000.000 obiskovalcev.

Magdina hiša, Filovci: Po prenovi (2009, 2010) je bivanjski del
hiše preurejen v muzej ljudske bivanjske kulture, gospodarski
del hiše pa v razstavišč, prostor za razne manjše razstave,
tematske delavnice. V sklopu hiše je tudi manjša trgovinica s
spominki, razglednicami in domačimi izdelki.

Posebnosti stavb kulturne dediščine s stališča
varstva pred požarom:
 Otežen

dostop gasilskih vozil, gasilcev, reševalcev.

Koncept požarne zaščite
Vsaka stavba je posebna.
Običajno so potrebne edinstvene in kreativne rešitve.

Osnovna priporočila:
1. ocena požarnega tveganja,
2. urejena dokumentacija,
3. osnovni ukrepi požarnega varstva,
4. ostali ukrepi požarnega varstva.

Koncept požarne zaščite
1. Ocena požarnega tveganja:
• naredijo naj jo strokovnjaki,
• pripravi se analiza vloženih sredstev glede na
pričakovane rezultate,
• na tej osnovi se določi požarnovarnostne ukrepe.
Ocena požarnega tveganja naj
se stalno posodablja (periodično,
po prenovah, prireditvah, itd.).
Zaposleni po potrebi sodelujejo
s strokovnjaki.

Preverjanje
Ocena

Koncept požarne zaščite
2. Urejena dokumentacija, ki vsebuje opis:
• stavbe,
• požarnovarnostnih ukrepov, opreme, naprav,
• sprememb namembnosti,
• organizacije, …
Vrste dokumentov:
- požarni red,
- dnevnik dogodkov,
- načrt omejitve škode.
Dokumentacijo naj vzdržuje osebje, ki dela v stavbi, v
njej živi, skrbi zanjo.
Požarni red

• Organizacija varstva pred
požarom
• Odstranjevanje vseh
gorljivih snovi
• Podatek o predvidenem
številu uporabnikov
• Ukrepi zaradi nevarnosti
eksplozije, gorljivih
odpadkov, električnih,
drugih virov vžiga
• …

Koncept požarne zaščite
3. Osnovni ukrepi, ki ne zahtevajo veliko sredstev:
• upoštevanje pravil dobrega gospodarjenja,
(redno čiščenje, vzdrževanje, posodobitve
opreme za zaščito, ..),
• usposobljeno osebje.
Redno vzdrževanje = stalna skrb za varnost
- čiščenje žlebov, vzdrževanje strehe,
- preverjanje stanja: dilatacije, stiki streh, konstrukcij,
- preverjanje obstoječih ukrepov t. i. pasivne požarne zaščite
(stiki med zidaki, negorljivi tesnilni materiali),
- varovanje pred vstopom nepooblaščenih oseb,
- čiščenje prezračevalnih vodov, vzdrževanje naprav in
instalacij (ogrevalni sistem, vodovod, kanalizacija, električna
napeljava, kurilne in dimovodne naprave, ...),
- čiščenje drenaž, rastlinja, …

Koncept požarne zaščite
4. Ostali ukrepi požarnega varstva:
• avtomatsko javljanje požara,
• avtomatsko gašenje požara,
• ipd.

Osnovni ukrepi varstva pred požarom:
1. preprečevanje vžiga,
2. preprečevanje širjenja požara,
3. varna evakuacija,
4. usposabljanje zaposlenih,
5. urejen dostop in dovoz za gasilce.

Kontrolni listi!

Preprečevanje vžiga

Neugotovljene vzroke bi se
dalo odkriti s poglobljenimi
raziskavami.

Požig!

Vir: Final report COST C 17
Požari v stavbah kulturne dediščine v VB od jan. 2002 do junija 2006.

Predvideni vzroki požarov v stavbah kulturne dediščine v VB v
istem obdobju zaradi nezgod.

V smernici CFPA-E 30 F:
• požig,
• električne instalacije in
oprema,
• odprti ogenj, ogorki,
svečava, kurišča,
naprave za ogrevanje,
• vroča dela.

a. Preprečevanje požigov

www.frsug.org/reports/Fire Safety in Historic Town Centres

www.bajanreporter.com

Ukrepi za preprečevanje požigov:
• zaklepanje nenadzorovanih prostorov (kleti, stopnišč, …),
• sprotno odstranjevanje smeti, odpadnega gorljivega materiala
iz oziroma stran od stavbe,
• zabojniki za smeti, drva, ostali gorljivi predmeti naj ne bodo ob stavbi,
pod okni, v bližini vrat, odprtin za zajem ali odvod zraka,
• zapiranje/zaklepanje zunanjih vrat in oken ob koncu odpiralnega časa.

b. Električna inštalacija in oprema
Obstoječe stanje je lahko slabo:
• neurejena, preobremenjena, dotrajana el. inštalacija,
• grelniki, sevala, reflektorji lahko pregrevajo gorljive
materiale in povzročijo požar;
• če flourescentna žarnica utripa ali preveč žari jo je
treba zamenjati. Če poči lahko vroči delci vnamejo
gorljiv material pod njo.
Vir: www.magos.si

Reflektorji, sevala ne
smejo biti pokrita!
Grelnikov brez
toplotnih stikal ne
uporabljajmo!
Menjajmo staro el.
opremo s kvalitetno
novo!

Vir: www.zag.si

S termografsko kamero lahko
odkrijemo prekomerno segrevanje!

c. Odprta kurišča, raba odprtega ognja,
ogorki, svečava, grelniki

Konvekcija

Sevanje
Vir: http://www.mech.northwestern.edu

http://www.redbubble.com/people/wealie/works/7801086-candle-lit-fireplace

Vir: http://en.wikipedia.org/wiki/Fireplace

Vir: Dimnikarstvo Dovrtel d.o.o.

d. Vroča dela (pri vzdrževalnih delih)
Vroča dela:
• varjenje kovin,
• varjenje hidroizolacije, …,
• rezanje kovinskih elementov,
• uporaba pištol z vročim zrakom
(za odstranjevanje lakov),
• spajkanje, itd.
Tveganja:
• prenos žarečih delcev na gorljiv material,
• tlenje in vžig materiala na nedostopnih mestih,
• itd.
Ukrepi:
• predhodna priprava in zavarovanje delovišča,
• poučeni izvajalci + požarna straža,
• kontrola po končanem delu.

Vir: http://www.rapidonline.com

2. Preprečevanje širjenja požara
1.
2.
3.
4.

obvladovanje virov vžiga,
preprečevanje širjenja požara po prostoru,
preprečevanje širjenja po stavbi,
preprečevanje prenosa požara med sosednjimi stavbami / objekti.

3. Varna evakuacija

4. Usposabljanje zaposlenih

Vir: Evac+Chair International

Vir: http://www.whittingtoncastle.co.uk

Vir: http://www.visit-luther.com

Vir: HSMC, South Wales, Cardiff

5. Urejen dostop in dovoz za gasilce

Pomoč: kontrolni listi
Kontrolni list za ukrepe požarne varnosti v zgodovinski stavbi
Stavba:
Odgovorna oseba za varstvo pred požarom:
Naslov:
Druga kontaktna oseba:

Tel. št.:

Da
Stavba izpolnjuje zahteve varnosti pri umiku glede:


dolžine evakuacijske poti



znakov za izhod v sili



posebnih naprav za odklepanje vrat na evakuacijskih
poteh



stopnic kot edinega zasilnega izhoda



oken, ki se uporabljajo kot zasilni izhod



izobešenja načrtov za evakuacijo



požarne odpornosti oken ob evakuacijskih poteh (in ob

zunanjih stopnicah)
Ali je stavba ločena na požarne sektorje
Zaščita pred širitvijo požara med stavbami
- zadostna vmesna razdalja
- drugi ukrepi
Električne in druge inštalacije
- skladne z najnovejšimi standardi
- …
Oprema za gašenje požara
-

prenosni gasilni aparati

-

požarne odeje

- drugi ukrepi
Ukrepi, ki zagotavljajo dostop do stavbe za reševalne službe
vključno z lokacijami za prostostoječe lestve, dostopi preko
balkonov itd.
Oskrba z vodo za gašenje požara
-

javna oskrba z vodo

- alternativna oskrba z vodo
Izročena navodila za upravljanje in vzdrževanje
Skice/načrti stavbe
Odstopanja / Pripombe

Ime

Datum

Podpis

Ne (s komentarji)

Podpis

Pomoč: kontrolni listi
Kontrolni seznam za redni pregled
Umik
Zasilni izhodi
Znaki za izhod v sili

Meje požarnih sektorjev
Stena kot meja sektorja
Požarnoodporne zasteklitve, okna
Vsa vrata na evakuacijskih poteh ne
glede na to, ali imajo funkcijo
požarnega ločevanja

Oprema za gašenje:
Prenosni gasilni aparati

Električne inštalacije
Fluorescenčne cevi
Halogenske in navadne žarnice
Električne inštalacije

Preverite:

Zasilni izhod ni blokiran.

Zasilna vrata niso blokirana. Preverite tudi, da niso na zunanji strani blokirana s
snegom ali s čim drugim!

Znaki so izobešeni.

Znaki so dobro vidni s primernih točk v stavbi.

Svetlobni ali osvetljeni znaki so nepoškodovani in svetijo.

Napajanje v sili, če je nameščeno, je v delovnem stanju.
Preverite:

Stena nima lukenj, vrzeli, špranj.

Odprtine v steni za cevi, kable, prezračevalne kanale ipd. so ustrezno zatesnjene.

Šipe so nepoškodovane.

Okna so zaprta.
Funkcija
Preverite, da se vrata enostavno odprejo brez ključa, kode ali kartice in da se
odprejo za vsaj 900 mm!
Preverite, da zasilnega izhoda ne blokira kak predmet!
Preverite, da sila za odpiranje vrat ne presega 130 N (približno 13 kp)!
Vzdrževanje
Pri odprtih vratih vizualno preglejte tečaje, ključavnice, ročaj, okvir, pritrditev šipe (če
je vgrajena), poškodbe, oznake lastnosti vrat, delovanje kljuke itd.
Samozapiralo vrat
Odprite vrata za približno 10 cm in jih spustite! Preverite, da se vrata popolnoma
zaprejo in da:
vpad vskoči v ključavnico!
Preverite puščanje olja!
Preverite poškodbe na alarmnem sistemu, ki lahko vplivajo na delovanje
samozapirala!
Preverite pritrditev ohišja samozapirala in ročice!
OPOZORILO: Naprave, ki držijo vrata odprta, niso primerne za vrata na
mejah požarnih sektorjev.
Dodatne ključavnice
Kjer so nameščene varnostne ključavnice, preverite, da je ključavnica
odklenjena med odpiralnim časom!
Preverite:

Gasilni aparati so na predvidenih mestih.

Kazalec pritiska na gasilnem aparatu kaže na zeleno polje.

Napisi za gasilne aparate so nameščeni in vidni.

Gasilni aparati so bili servisirani v obdobju zadnjega leta. Na njih mora biti
nalepka, ki kaže datum zadnjega servisa.

Gasilni aparati so z lahkoto dosegljivi, dostop do njih ni oviran.
Preverite:

Cev ne utripa niti med prižiganjem luči niti, ko je prižgana.

Cevi niso pregorele in/ali njihove konice niso rdeče barve.

V bližini ali v stiku z lučmi ni gorljivih materialov (npr. zaves).

Ležišče žarnice je stabilno in dobro pritrjeno.

Svetilke so na takih mestih, da ne povzročajo pregrevanja gorljivih materialov.

Kabli niso poškodovani ali stisnjeni.

Vtičnice in stikala niso poškodovani.

Gorljivi materiali so vsaj 1 m oddaljeni od omarice z varovalkami.

Električni grelniki niso pokriti.

Kabli so urejeno pritrjeni.

Na kablih ni toliko prahu, da bi se pregrevali.

Plinske inštalacije
Priključki plinskih cevi

Preverite:

Drugi predmeti
Kuhinja ali soba za osebje

Preverite:







Drugi možni vzroki nesreč





razdaljo do gorljivih materialov, dovod svežega zraka, skladišče goriva
inštalacijo kurilne naprave
Odprti plameni niso brez nadzora in so dovolj oddaljeni od gorljivih materialov,
npr. zaves, elektronske opreme (TV) ipd. Ne uporabljajo se gorljivi svečniki.
Aparati za kavo, grelne plošče imajo varnostna stikala.
V bližini kuhalnikov ni gorljivega materiala, ki bi lahko padel nanje ali kako
drugače povzročil požar.
Površine kuhalnikov se ne uporabljajo za shranjevanje.
Filtri ventilatorjev so čisti.
Nedrsljive površine na stopnicah in na drugih mestih, kjer so potrebne, so v

Hvala za pozornost!
Mateja Gris

mateja@szpv.si

