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Příloha č. 1 Začlenění provozovaných činností k Opatření děkana 20/2017 
 

 
Začlenění do kategorií podle činností je provedeno v souladu s § 4 zákona 133/85 Sb. o požární 
ochraně  v posledním znění. Začlenění bylo vypracováno na základě prohlídky objektu a údajů 
provozovatele. 
 
 
Objekt: Smetanovo nábřeží (Hollar) 
Jedná se o klasickou zděnou budovu o 1 PP a 3NP a 1 PP. Budova není dělena do požárních úseků.  
Budova nemá chráněné únikové cesty.  Budova slouží pro výuku vysokoškolských studentů 
 

 

Provozované činnosti: 
         
 
1. – 3 NP kanceláře, učebny a posluchárny, knihovna, výstavní síň HOLLAR, fotolaboratoř, 

plynová kotelna,  
  
a)  množství hořlavých, vysoce a extrémně hořlavých látek, oxidujících látek (1000 kg / 250 lt.)      
           NE 

b)  množství hořlavých a hoření podporujících plynů (100 lt / 60 kg uhlovod. plyny) 
           NE 
c)  hořlavý prach nebo páry hořlavých kapalin, kdy nelze vyloučit vznik výbušné koncentrace, 
     nebo se usazuje vrstva hořlavého prachu nejméně 1 mm 
           NE 
d)  výrobní pracoviště s nejméně 3 zaměstnanci a nahodilým pož. zatížením nad 15 kg/m2 
           NE 
e)  prostory s nahodilým pož. zatížením nad 120 kg/m2 pn = 120 kg/m2 (knihovna pol. 3.5  
příl. 2 vyhl.)           
 ANO 
 f)  používání otevřeného ohně nebo jiného zdroje zapálení v bezprostřední přítomnosti hořlavých   
     látek           NE 
g)  nebytové budovy o 7 a více nadzemních podlažích nebo nad 22,5 m počet podlaží:  
            NE 
h)  shromažďovací prostory, stavby pro obchod, stavby pro ubytování, stavby pro osoby  
     se sníženou schopností pohybu a orientace   
           NE 
i)  podzemní prostory pro poskytování služeb a obchod s nahodilým pož. zatížením nad 15 kg/m2 
    ve kterých se může vyskytovat 7 a více osob      NE 
  
j)  stavby u nichž nejsou běžné podmínky pro zásah 
    jaké: imobilní osoby         ANO 

 
Závěr:  

Prostor je začleněn do kategorie se zvýšeným požárním nebezpečím podle § 4 odst. (2)  
písm. e), Zákona čís. 133/85 Sb. o požární ochraně v platném znění. 
 
Prohlášení podle § 28 písm. d) Vyhl. MV  246/01 Sb.: 

V budově Smetanovo nábř. 6, Fakulty sociálních věd Univerzity Karlova v Praze, jsou prostory,   
začleněné do kategorie se zvýšeným požárním nebezpečím podle § 4 odst. (2) písm. e), Zákona čís. 
133/85 Sb. o požární ochraně v platném znění. 
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Objekt: Opletalova 26, Praha 1 
Jedná se o klasickou zděnou budovu o 1 PP a 5NP. Budova není dělena do požárních úseků. Budova 
nemá chráněné únikové cesty.  Budova slouží pro výuku vysokoškolských studentů 
 

 
Provozované činnosti: 

   
1. PP Plynová kotelna, počítačová učebna, internetová místnost, 1. NP- 5 NP učebny a kanceláře, 

vrátnice, aula, knihovna,  
 
a)  množství hořlavých, vysoce a extrémně hořlavých látek, oxidujících látek (1000 kg / 250 lt.)      
           NE 
b)  množství hořlavých a hoření podporujících plynů (100 lt / 60 kg uhlovod. plyny) 
           NE 
c)  hořlavý prach nebo páry hořlavých kapalin, kdy nelze vyloučit vznik výbušné koncentrace, 
     nebo se usazuje vrstva hořlavého prachu nejméně 1 mm    NE 
d)  výrobní pracoviště s nejméně 3 zaměstnanci a nahodilým pož. zatížením nad 15 kg/m2 
           NE 
e)  prostory s nahodilým pož. zatížením nad 120 kg/m2 pn = 120 kg/m2 
(knihovna pol. 3.5  příl. 2 vyhl.)       ANO 
 f)  používání otevřeného ohně nebo jiného zdroje zapálení v bezprostřední přítomnosti hořlavých   
     látek           NE 
g)  nebytové budovy o 7 a více nadzemních podlažích nebo nad 22,5 m  
           NE 
h)  shromažďovací prostory, stavby pro obchod, stavby pro ubytování, stavby pro osoby  
     se sníženou schopností pohybu a orientace      NE 
i)  podzemní prostory pro poskytování služeb a obchod s nahodilým pož. zatížením nad 15 kg/m2 
    ve kterých se může vyskytovat 7 a více osob      NE 
  
j)  stavby u nichž nejsou běžné podmínky pro zásah 
    jaké: budova o více jak 4 NP bez CHÚC (podle § 18, písm.) vyhl. 246/01 Sb.)  ANO 
 
 
Závěr: 

Prostor je začleněn do kategorie se zvýšeným požárním nebezpečím podle § 4 odst. (2) písm. e), h), j), 
Zákona čís. 133/85 Sb. o požární ochraně v platném znění. 
 
Prohlášení podle § 28 písm. d) vyhl. MV  246/01 Sb.: 

V budově Opletalova 26, Fakulty sociálních věd Univerzity Karlova v Praze, jsou prostory, začleněné do 
kategorie se zvýšeným požárním nebezpečím podle § 4 odst. (2) písm. e), h), j), zákona čís. 133/85 Sb.   
o požární ochraně v platném znění. 
 
 
 
 
Souhlasím s tímto začleněním pracovišť Fakulty sociálních věd Opletalova a Smetanovo nábřeží do 
kategorií činností se zvýšeným požárním nebezpečím. 
 
V Praze dne 18. 10. 2017 
 
          
                                                                                                     
         PhDr. Jakub Končelík, Ph.D. 
                                                                                                                                   děkan fakulty 


