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Ureditev požarnega varstva v Pomurskem muzeju
Požarna varnost v stavbah kulturne dediščine

Ureditev požarnega varstva v Pomurskem muzeju
Pomurski muzej domuje v renesančnem dvorcu iz 17. stol. sredi čudovitega parka. Grad je sestavljen iz štirih enako visokih in
dvonadstropnih stanovanjskih traktov, ki obdajajo notranje pravokotno dvorišče, ki je obdano z arkadnimi hodniki.
Rodbina Szápáry je ob koncu 17. stoletja postala lastnica gradu, ki ga je leta 1687 kupil Peter Szápáry. Njegova sinova sta leta
1722 dosegla grofovski naziv. V prvi polovici 18. stoletja dodajo gradu baročni značaj, s tem da polepšajo njegov notranji in
zunanji izgled. Zadnji lastnik László Szapáry je leta 1934 grad na dražbi prodal soboški občini, ki ga ima še danes v lasti.

Pomurski muzej je bil ustanovljen leta 1955 in od takrat ima svoj sedež z razstavnimi prostori v grajski stavbi. Za stalno
razstavo je bil nagrajen s posebnim priznanjem Evropskega muzejskega foruma za leto 1999. Danes muzej uspešno
opravlja svoje poslanstvo in z raziskovalno, razstavno, pedagoško ter publicistično dejavnostjo predstavlja domači in širši
javnosti preteklost in sedanjost Prekmurja.

Pogled na del stalne razstave, z grajskim salonom

Letošnji posvet Požarna varnost v stavbah kulturne dediščine, skuša opozoriti na problematiko zagotavljanja ustrezne požarne varnosti v
stavbah, ki so stare več stoletij in imajo danes čisto drugačno funkcijo kot nekoč. V nekdanjih gradovih ali v stavbah v starih mestnih jedrih so
danes muzeji, galerije, banke, uradi, trgovine….nekatere pa so zapuščene in požarno najbolj nevarne. Take javno dostopne stavbe v katerih
delamo in jih obiskujejo turisti in drugi obiskovalci moramo zavarovati pred požarom. Stopnja zaščite mora biti na visokem nivoju, ukrepi pa
takšni, da ne posegajo in uničijo historične vrednosti stavbe.
Najpogostejši vzroki požarov v zgodovinskih stavbah so požigi, okvare na električnih inštalacijah in opreme, odprt ogenj, naprave za ogrevanje, udar
strele, varjenje pri obnovi stavb, cigaretni ogorki…
V Pomurskem muzeju, ki deluje v renesančni grajski stavbi, se vsi zaposleni zavedamo odgovornosti pri izvajanju ukrepov varstva pred požari. Na
območju gradu redno skrbimo za red in čistočo in delujemo preventivno, koši za smeti se nahajajo izven stavbe, vnetljive snovi (kemikalije, laki,
spreji…), ki se uporabljajo pri restavratorskih posegih se hranijo oz. so skladiščeni v posebnih omarah, stopnišča in prehodi na hodnikih in v
zbirkah so prosti in prehodni, čajna kuhinja se uporablja le v času delovnika, stanje pečice in kavomatov se preveri pred končanjem službe. Pred
odhodom domov se pregledajo tudi drugi prostori, pisarne, npr. WC, kjer so ventilatorji itd. Gasilni aparati so nameščeni na vidnih mestih in
redno servisirani. Vodič prav tako ob zaključku delovnega dne izklopi elektrifikacijo v razstavišču in vklopi alarmne naprave. To so primarni
preventivni ukrepi varstva pred požarom, ki ga lahko izvaja vsak posameznik v muzeju.

Kemikalije in laki shranjeni v omari

Zabojniki za smeti, kot razstavni eksponati

Električna napeljava v depoju oddelka za
umetnostno zgodovino

V gradu poleg Pomurskega muzeja deluje še MIKK in ZKTS. Vsi skupaj skrbimo za izvajanje ukrepov varstva pred požarom.
Posebej je potrebno poskrbeti za varstvo pred požarom ob raznih koncertih, ki se izvajajo na dvorišču gradu in ob soboških
dnevih, ko več dni potekajo prireditve (koncerti) v parku ob grajski stavbi. Prav tako je nerazumljivo, da se za 1. maj ob
prazniku dela v bližini gradu odvija kresovanje.

Dvorišče gradu

Napolnjeni zabojniki za smeti po koncertu
v bližini stavbe

Kresovanje, v ozadju grajska stavba

Ukrepi varstva pred požarom se posebej izvajajo v razstavišču stalne razstave, kjer je največ obiskovalcev. Električna
napeljava v razstavišču in drugih muzejskih prostorih je bila v celoti posodobljena ob pripravi prostorov za stalno
razstavo. V vsakem prostoru so nameščeni javljalci požara in gasilni aparati na vidno označenih mestih skupaj z označbo
evakuacijske poti. Kovinska požarna vrata ločijo razstavišče od grajske dvorane, masivna lesena vrata pa zapirajo
posamezne prostore, predvsem grajski salon.

Javljalec požara na stropu
Kovinska požarna vrata

Del razstave z gasilnimi aparati na vidnem mestu

Kovinska požarna vrata

Navodila za ravnanje v primeru požara, ukrepe varstva pred požarom, organizacijo varstva pred požarom in način usposabljanja
ureja požarni red, ki se uporablja za prostore v grajski stavbi, v katerem je Pomurski muzej, Mikk (Mladinski informativni in
kulturni klub Murska Sobota) in Zavod za kulturo turizem in šport Murska Sobota) (zadnja revizija požarnega reda 2015).
Pooblaščeni osebi za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije v Pomurskem muzeju sta dir. Metka Fujs in Jože Varga.
Zaposleni v Pomurskem muzeju so dolžni v primeru neposredne nevarnosti oz. začetka požara, požar pogasiti, če ne ogrožajo
sebe in druge in reševati obiskovalce.
Enkrat na leto v muzeju izvajamo evakuacijsko vajo, ki jo izvaja podjetje V.E.P.T. Rakičan d.o.o. Prav tako se izvajajo Letni kontrolni
pregledi protipožarnega varovanja v muzejskih prostorih (izvaja podjetje Sintal iz Maribora).
Evakuacijski načrt z izvlečkom iz požarnega reda z navodili za posameznike (obiskovalce) se nahaja na več lokacijah na vidnem
mestu (obešen na steno). V skladu z evakuacijskim načrtom so označeni izhodi z zbirnim mestom, gasilni aparati in hidranti.

Evakuacijski načrt z izvlečkom požarnega reda in
hidrantom (drugo nadstropje)

Označena smer izhoda

Označeno zbirno mesto v skladu z evakuacijskim
načrtom

V primeru požara v muzeju morajo biti gasilci za gašenje usposobljeni. Škoda zaradi vode v takih stavbah je lahko enako
uničujoča kot požar (uporabo vode in drugih sredstev je potrebno načrtovati vnaprej, pametneje je uporabiti manjšo količino
vode in zadržati požar v delu stavbe, kakor pustiti da se požar razširi brez ustreznih gasilnih sredstev. Sistemi gašenja z
inertnimi plini so zelo primerni za gašenje v muzeju, ker plin preprečuje vžig, sproščanje dima in širjenje požara. Na ta način
zavarujemo razstave večjih razsežnosti.
Koristno bi bilo imeti reševalno ekipo pri gasilcih za evakuacijo dragocenih predmetov iz razstave. Požarne vaje bi morali izvesti
ob različnih urah dneva (ponoči, podnevi, z obiskovalci).

Sklep
V Pomurskem muzeju imamo urejeno zakonsko področje varstva pred požarom. Vendar nikoli na moremo z gotovostjo trditi, da je vse urejeno
tako, da do požara ne more priti. Požarno sta najbolj občutljiva podstrešje in kletni prostori. Čeprav ima streha strelovod, ki jo varuje pred
udari strele, poteka po leseni konstrukciji nezavarovana električna inštalacija. Kletni prostori pa zaradi slabih kletnih oken. Grad stoji na samem
v parku in je lahka tarča požigalca. Koncerti na grajskem dvorišču in razne prireditve, ki potekajo ponoči predstavljajo požarno nevarnost.
Grajska stavba, ki je preživela tri stoletja in številne vojne ni bila požgana, upam da bo tudi naslednjih tristo let tako.

Podstrešje gradu.

Slaba kletna okna

Hvala za pozornost

