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Předmluva



Změny proti předchozí normě

V porovnání s předchozí normou dochází k těmto změnám:

–      požadavky na požární klasifikaci stavebních výrobků a konstrukcí staveb se stanovují v souladu
s ČSN EN 13501-1, ČSN EN 13501-2 a v návaznosti na ČSN 73 0810:2005;

–      upravují se požadavky na provedení evakuačních výtahů;

–      u lůžkových částí zdravotnických zařízení se zpřesňují požadavky na provedení stavebních konstrukcí;

–      nově se stanovují požadavky požární bezpečnosti pro zařízení sociální péče;

–      v příloze A se nově specifikují jednotlivá zdravotnická zařízení a zařízení sociální péče.

Citované předpisy

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí
zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v
sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. František Pelc, IČ 12661724

Technická normalizační komise: TNK 27 Požární bezpečnost staveb

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Radek ©paček
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1 Předmět normy
Tato norma platí pro projektování požární bezpečnosti nových budov a prostorů, určených k
poskytování zdravotní1) nebo sociální péče1), pro projektování změn staveb stávajících budov a prostorů
zdravotnických zařízení nebo zařízení sociální péče a pro projektování změn staveb, jimiž se upravují
objekty a prostory jiného účelu na objekty a prostory zdravotnických zařízení nebo zařízení sociální
péče, pokud změny staveb vyžadují podle ČSN 73 0834 postup podle této normy.

Norma stanoví specifické požadavky požární bezpečnosti na objekty a prostory zdravotnických zařízení
nebo zařízení sociální péče v návaznosti na ČSN 73 0802 a ČSN 73 0810, které platí i pro uvedené objekty a
prostory, pokud nejsou zpřesněny či nahrazeny specifickými požadavky v této normě.

Tato norma neplatí pro provozy ve zdravotnických zařízeních nebo zařízeních sociální péče, které
přímo nesouvisí s poskytováním zdravotnické nebo sociální péče (např. pro složky správní, hospodářsko
provozní, sklady, garáže). Pro lůžkovou část lázeňských léčeben, ozdravoven, sanatorií a stacionářů platí
ČSN 73 0833, pokud v těchto zařízeních nejsou pacienti neschopní samostatného pohybu (viz přílohu
A).



-- Vynechaný text --


