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1 ÚVOD 

 

       Bakalářská práce je zaměřená na aktuální problematiku objektové evakuace pobytového 

zařízení sociálních sluţeb. Jedná se o větší objekt domova pro seniory s různorodým 

zdravotním omezením, jejichţ celkový podíl v domově průběţně narůstá a souběţně zvedá 

poţadavky na jeho bezpečnost.  

       Myšlenka řešit evakuaci objektu vznikla po absolvování poţárního cvičení ve zmíněném 

objektu, kdy byla vyzkoušena částečná a zároveň okamţitá evakuace několika pokojů 

v důsledku simulovaného poţáru sloţkami integrovaného záchranného systému (dále jen 

IZS). Na základě této zkušenosti došlo k uvědomění, ţe by evakuace tak rozsáhlého objektu 

při jeho současném technickém vybavení a bez pomoci velkého mnoţství jednotek hasičského 

záchranného sboru, nebyla vůbec moţná. Nicméně mohou nastat situace, kdy by se do 

procesu objektové evakuace mohli zapojit i zaměstnanci organizace. Pravděpodobně by se 

jednalo o dlouhodobou evakuaci z pohledu ochrany obyvatelstva v důsledku některé 

mimořádné události. 

 

Cílem bakalářské práce je proto ze získaných informací: 

 vytipovat mimořádné události vedoucí k evakuaci, 

 popsat objekt domova a jeho personální a technický provoz, 

 poukázat na charakter obyvatel a směr jeho vývoje, 

 navrhnout optimální postup evakuace prostřednictvím nového evakuačního plánu, 

 stanovit postup a způsob přesunu osob do evakuačního střediska a jejich evidenci, 

  a vytipovat adekvátní náhradní ubytování s ohledem na zdravotní stav evakuovaných 

osob. 
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2 POUŢITÉ ZKRATKY 

 

HZS      Hasičský záchranný sbor 

MSK      Moravskoslezský kraj 

IZS      Integrovaný záchranný systém 

EO      Evakuace objektová 

EP      Evakuace plošná 

MU      Mimořádná událost 

RSET      Required safe egress time (doba potřebná pro evakuaci) 

ASET      Available safe egress time (doba dostupná pro evakuaci) 

ORP      Obce s rozšířenou působností 

SSMT      Sociální sluţby města Třince 

ZZS      Zdravotnická záchranná sluţba 

PP      Podzemní podlaţí 

NP      Nadzemní podlaţí 

CO      Civilní ochrana 

CHÚC      Chráněná úniková cesta 

EPS      Elektronická poţární signalizace 

DN      Diameter nominal (vnitřní průměr) 

HS      Hasičská stanice 

DZP      Dokumentace zdolávání poţáru 

PEP      Poţární evakuační plán 

PČR      Policie České republiky 

KOPIS      Krajské  operační středisko 

ZŠ      Základní škola 
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3 REŠERŢE LITERATURY 

 

FOLWARCZNY, L.: POKORNÝ, J. Evakuace osob. 1. Vydání. Ostrava: SPBI, 2006. ISBN: 

80-86634-92-2 

Publikace řeší evakuaci osob z hlediska poţární ochrany a ochrany obyvatelstva a předkládá 

moţnosti jejího členění. Dále popisuje metody pro hodnocení evakuace osob v ČR a současné 

poznatky zahraničních odborníků dané problematiky prostřednictvím  matematických rovnic a 

modelů [1]. 

 

KRATOCHVÍLOVÁ, D. Ochrana obyvatelstva. 1. Vydání. Ostrava: SPBI, 2005. ISBN: 80-

86634-70-1 

Publikace popisuje souhrn opatření prováděných k ochraně obyvatel, zvířat, kulturních hodnot 

a ţivotního prostředí.  Zabývá se vývojem ochrany obyvatelstva od minulého století do 

současnosti. Definuje plnění úkolů civilní ochrany jako je evakuace, ukrytí a nouzové přeţití 

obyvatelstva, včetně opatření k zajištění ochrany zdraví, ţivota a majetku za krizového stavu 

či MU [2]. 

 

Zákon 133/1985 Sb., o poţární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 

Definuje povinnosti státních orgánu, fyzických a právnických osob na úseku poţární ochrany, 

jejich spolupráci, pomoc při zdolávání poţáru a působnost orgánů státní zprávy a samosprávy 

[4]. 

 

Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek poţární bezpečnosti a výkonu státního 

poţárního dozoru (vyhláška o poţární prevenci) 

Vyhláška mimo jiné definuje postup pro realizaci poţárního evakuačního plánu a uvádí pro 

které objekty je jí nutno zpracovat. Dále popisuje co musí evakuační plán obsahovat a způsob 

jeho členění [7]. 

 

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany 

obyvatelstva 

Vyhláška popisuje postup při zřizování zařízení civilní ochrany, informování fyzických a 

právnických osob o charakteru moţného nebezpečí, zajištění systému varování a vyrozumění 

a způsob provádění evakuace a jejího kompletního zabezpečení [6]. 
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4 TEORIE EVAKUACE 

 

       Pojem evakuace osob nebyl doposud přesně definován. Obecně je chápán jako rychlé 

opuštění ohroţených prostorů bez pomocí záchranných sloţek. Z praktického pohledu se 

můţe jednat např. o okamţité opuštění prostoru v důsledku vzniku poţáru a s tím 

souvisejícího ohroţení. 

       Zákon o poţární ochraně [4] tento pojem neobsahuje. O něco lépe je na tom prováděcí 

vyhláška o poţární prevenci [7], která s pojmem evakuace pracuje v několika paragrafech ve 

zmíněném duchu. Ani v zákoně o IZS [3] se s bliţší specifikací nesetkáme s výjimkou §15, 

§16 a §19 (úkoly orgánu obce a velitele zásahu). Diskutovaný pojem se objevuje i v několika 

dalších právních formách, ale výsledek je obdobný. Naštěstí praxe přináší několik pojmů a 

druhů, které lze rozčlenit z různých hledisek [1]. 

 

 

4.1 Dělení evakuace 

 

Mezi první uvedené členění je moţné pouţít rozdělení dle pojetí oblasti na [1]: 

 evakuaci z pohledu poţární ochrany, spočívající v neplánovaném, rychlém a 

nepředvídaném opuštění objektu nebo ohroţeného prostoru, samovolně nebo 

prostřednictvím sloţek IZS, kde ubytování a stravování bude řešeno aţ následně po 

evakuaci, 

 evakuaci z pohledu ochrany obyvatelstva, kdy se jedná o plánovaný přesun 

ohroţených osob do alternativních prostorů zajišťujících nouzové přeţití. Součástí 

tohoto časově náročnějšího procesu je i zajištění opatření související s následnou péčí 

dle charakteru evakuovaných osob. 

  

       Vzhledem k tomu, ţe se evakuace z hlediska poţární ochrany a ochrany obyvatelstva v 

mnohých případech prolíná a vykazuje návaznosti, je obecně moţné rozlišit evakuaci osob a 

obyvatelstva z hlediska rozsahu opatření na [1]: 

 evakuaci objektovou - objektu či malého mnoţství budov, obytného, administrativního, 

technologického a dalšího typu, 

 evakuaci plošnou - části či celého urbanistického celku, nebo většího územního 

prostoru. 
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Z pohledu doby trvání evakuaci dělíme na [1]: 

 evakuaci krátkodobou - obvykle bez potřeby zajistit pro evakuované osoby následnou 

péči, jelikoţ se po ukončení mohou postiţené osoby vrátit zpět do objektu, 

 evakuaci dlouhodobou - zpravidla s potřebnou následnou péči obsahující např. 

náhradní ubytování, stravování a lékařskou péčí v důsledku dlouhodobého opuštění 

zasaţeného objektu. 

 

Praktické členění dělení z hlediska rozsahu opatření a doby trvání evakuace je znázorněno na 

obrázku 4-1 [1]. 

 

      Obrázek 4-1: Rozdělení evakuace z hlediska rozsahu opatření a doby trvání [1] 

 

Z hlediska způsobu provedení můţeme dále evakuaci rozdělit na [2]: 

 samovolnou - při níţ není proces evakuace řízen a postiţené osoby se evakuují 

samovolně dle svého vlastního uváţení, 

 samoevakuaci - při níţ je proces evakuace řízen pověřenou osobou a postiţené osoby se 

po opuštění rizikového prostoru evakuují dle svých moţností a uváţení, 

 evakuaci se zajištěním dopravy - stejný proces jako při samoevakuaci, navíc jsou na 

pomoc povolány prostřednictvím orgánu krizového řízení další dopravní prostředky 

hromadné dopravy. 

 

4.2 Doba evakuace osob 

 

Bezpečná evakuace osob z objektu při mimořádné události, můţe být vypočítána 

prostřednictvím vztahu [1]: 

RSET ≤ ASET          (4.1) 
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Zkratkou RSET se zde rozumí doba potřebná pro evakuaci, která musí být menší nebo rovna 

době ASET, tedy době pro evakuaci nejvýše dostupné. Doba RSET sestává z dílčích časových 

intervalů a je vyjádřena vztahem [1]: 

RSET = td + tv +tr +tz +tu     [min]    (4.2) 

kde  

td .... doba od vzniku do detekce poţáru [min] 

tv .... doba od detekce poţáru do vyhlášení evakuace [min] 

tr .... doba od vyhlášení evakuace do rozhodnutí osob k jejímu zahájení [min] 

tz .... doba od rozhodnutí k zahájení evakuace do vlastního zahájení evakuace [min] 

tu .... předpokládaná doba evakuace (doba pohybu osob objektem) [min] 

 

Dobu od vyhlášení evakuace do jejího zahájení, která je dílčí částí rovnice (4.2), ovlivňuje 

řada faktorů a jako takovou ji stanovíme ze tvaru [1]: 

trz = tr + tz       [min]    (4.3) 

kde 

trz .... doba od vyhlášení do zahájení evakuace [min] 

tr ..... doba od vyhlášení evakuace do rozhodnutí osob k jejímu zahájení [min] 

tz ..... doba od rozhodnutí k zahájení evakuace do vlastního zahájení evakuace [min] 

 

Mezi podstatné faktory ovlivňující výslednou hodnotu trz ze vztahu (4.3) patří [1]: 

 způsob vyhlášení poţárního poplachu, který je v ideálním stavu dobře slyšitelnou 

varovnou zprávou vysílanou prostřednictvím domácího rozhlasu. Můţeme se však běţně 

setkat i s méně efektivním varovným akustickým signálem, 

 dispoziční řešení stavby a znalost budovy mající zásadní vliv na orientaci osob, které 

hledají únikový východ a efektivitu průběhu evakuace, 

 vizuální přístup, který můţe do značné míry ovlivnit rozhodovací proces 

prostřednictvím ostatních obyvatel nacházejících se v objektu, 

 pozornost evakuovaných, jeţ je nutno upoutat především v místech objektu, kde 

probíhají některé jevy (např. poslech hudby a tanec), přerušením činnosti a osvětlením 

daných prostor, 

 výcvik osob na základě cvičného poplachu pozitivně ovlivňující rychlost a správnost 

rozhodovacího procesu, 
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 zodpovědnost osob v průběhu evakuace, která se bude lišit, bude-li se jednat o objekt v 

jejich vlastnictví či nikoliv, neboť v cizím objektu budou pravděpodobně očekávat 

instrukce vlastníků nebo personálu, 

 společenské vztahy důleţité v momentech, kdy jednotliví rodinní příslušníci a osoby 

blízké nebudou v objektu pohromadě. V takovéto situaci, která určitě prodlouţí dobu 

evakuace, budou mít tyto osoby silnou potřebu nejprve shromáţdit své blízké, 

 stav bdělosti týkající se osob, které nebudou v okamţiku vyhlášení evakuace v bdělém 

stavu (např. vlivem spánku, léků a jiných látek), 

 obsluţný personál, na základě jehoţ rychlé reakce a adekvátního chování můţeme 

ušetřit další cenné minuty. Tyto vlastnosti je však nutné získat praktickým cvičením a 

znalostmi dané problematiky. 

 

       Další faktory ovlivňující dobu od zahájení evakuace do jejího ukončení slouţí ke 

zpracování analýzy procesu pohybu se zaměřením na posouzení doby potřebné pro překonání 

určité vzdálenosti a doby průchodu komunikačními uzly a patří zde [1]: 

 charakteristika obyvatel ovlivňující rychlost procesu pohybu na základě fyzického a 

duševního stavu, věku, společenských a rodinných vztahů a kulturních zvyklostí, 

 hustota obyvatel v závislosti na časově proměnlivé veličině hustoty osob a 

charakteristice obyvatel, 

 počet a rozmístění obyvatel bezprostředně před evakuací, jeţ je zcela zásadním 

faktorem pro stanovení doby procesu pohybu, protoţe v mnoha případech se jedná o 

proměnlivý činitel. Obecně se při posuzování rozmístění obyvatel počítá z nejhorší 

variantou, 

 volba východů, jako důleţitý faktor hustoty evakuačního proudu, závislý na rozhodnutí 

ohroţených osob, který východ k záchraně vyuţijí, 

 proud dveřmi, chodbami a po schodech, který ovlivňuje správné nadimenzování 

evakuačních cest, přístupů a odchodů, tak aby se při úniku osob nevytvářely fronty, 

 vzdálenost a doba pohybu, která je ovlivněna typem a provedením únikové cesty a 

charakteristikou obyvatel.  
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5. MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI VYŢADUJÍCÍ EVAKUACI 

 

       Na světě neexistuje objekt, který by nebyl vystaven nějakým rizikům ohroţujícím jeho 

bezpečnost. Objekty sociálních sluţeb nejsou výjimkou, ba naopak, je zde několik dalších 

rizik, které v běţných reziduálních objektech tak často nevídáme.  

       Pro vytipování konkrétních rizik objektu Domova Sosna je nejprve vhodné posoudit 

identifikované hrozby oblasti, ve které se nachází. Tyto hrozby jsou jiţ zpracovány v 

havarijním plánu Moravskoslezského kraje (dále jen MSK) na základě analýzy vzniku MU a 

krizovém plánu obce s rozšířenou působností (dále jen ORP) Třinec dle analýzy rizik území. 

 

 

5.1 Hrozby a moţné zdroje rizik správního obvodu ORP Třinec 

 

Přehled identifikovaných hrozeb pro ORP Třinec dle havarijního plánu MSK [15]: 

 povodeň velkého rozsahu 

 sněhová kalamita 

 silné zemětřesení 

 epizootie (chřipka ptáků) 

 epidemie (pandemie chřipky) 

 radiační havárie 

 únik nebezpečné látky 

 narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu 

 narušení dodávek pitné vody velkého rozsahu (dlouhodobá sucha) 

 větrná bouře 

 

Přehled moţných zdrojů rizik v ORP Třinec dle analýzy rizik území [15]: 

 přirozená povodeň 

 zvláštní povodeň 

 únik metanu 

 únik nebezpečné látky 

 chřipka ptáků 

 sněhová kalamita 

 větrná bouře 
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       Riziko na území správního obvodu ORP Třinec je poměrně nízké s výjimkou oblastí 

města, kde prochází významný ţelezniční koridor a dvě silnice první třídy (obrázek 5-1). 

Přirozená povoděn v územním obvodu ohroţuje pouze několik desítek domů a budov 

prostřednictvím toků řek Olše, Stonávky a Ropičanky. Ohroţení zvláštní povodní se v ORP 

nevyskytuje. Mnohem větším rizikem je pro město Třinec havárie ve zmíněné silniční a 

ţelezniční dopravě a únik nebezpečných látek z objektů Třineckých ţelezáren, a.s. a 

Energetiky Třinec, a.s.. Zranitelnost území se projevuje hlavně v centrální části města, kde je 

vyšší hustota obyvatel a významných objektů. Souběţně tuto zranitelnost zvyšuje fakt, ţe 

značná část správního obvodu tvoří hranici s cizím státem (Polskou republikou) [15]. 

 

 

        Obrázek 5-1: Výřez zobrazení z mapy rizik ORP Třinec [15] 

 

 

5.2 Rizika objektu Domova Sosna 

 

       Pro adekvátní vytipovaní rizik je zapotřebí sloučit přehled konkrétních zdrojů rizik části 

obce z krizového plánu, ve které se objekt domova nachází, v našem případě část "Horní 

Líštná", a bezprostřední rizika objektu a jeho okolí. Vytipování těchto rizik je uvedeno v 

diagramu "rybí kosti" (obrázek 5-2). Tento Ishikavův diagram znázorňuje primární a jejich 

sekundární příčiny vzniku mimořádné události, které by mohly vyţadovat provedení 

evakuace.  
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Obrázek 5-2: Ishikavův diagram"rybí kosti" - vytipovaná rizika objektu Domova Sosna 

 

       Poţár jako primární příčina evakuace z pohledu poţární ochrany je bezesporu jedním z 

hlavních rizik objektu domova. Vzhledem ke sloţení obyvatel je riziko zaloţení neúmyslného 

poţáru velice vysoké. Někteří senioři mohou takovýto poţár zaloţit třeba nedopalkem 

cigarety ve svých pokojích, poloţením hořlavého materiálu (plastové konvice, textilie) na 

elektrické ohřívače nebo vařiče ve společných kuchyňkách apod. Tyto situace se jiţ v objektu 

staly a naštěstí se díky včasnému zásahu personálu obešly bez větších důsledků.  

I přes zákaz kouření v objektu a další bezpečnostní pravidla je mohou někteří jedinci v 

důsledku svého tělesného a mentálního stavu neúmyslně (někdy i úmyslně) opomíjet. Dalšími 

zdroji vzniku poţáru můţe být provoz kuchyně a prádelny, kde jsou ve větším mnoţství 

pouţívány plynové a výkonnější elektrické spotřebiče (konvektomaty, sporáky, kotle) nebo 

zastaralá část elektroinstalace objektu, která zatím nebyla rekonstruována. Vnější příčinou 

evakuace osob by také mohl poţár sousedících objektů nebo lesního porostu (obrázek 6-1). 

Pokud by výše zmíněna sekundární rizika poţáru vyţadovala dlouhodobou evakuaci, jednalo 

by se o objektovou evakuaci z pohledu poţární ochrany zvládnutou pouze za pomocí velkého 

mnoţství sloţek IZS. 

 

       Přírodní ţivly jsou většinou těţce předvídatelnou událostí, která má vliv především na 

statiku objektu. Domov je situován v mírném svahu, který postupně za severozápadní hranici 

pozemku zvyšuje svůj sklon. Sesuvy půdy proto nelze vyloučit. Na druhou stranu je objekt v 

relativním bezpečí proti povodním, jelikoţ je cca 43 metrů nad hladinou nejbliţší řeky Olše. 

Větrná bouře by vzhledem k stavebnímu sloţení neměla budovu váţně ohrozit. Větší ohroţení 

by mohlo způsobit zemětřesení, které je v těchto oblastech sice výjimečné a mírné, ale mohlo 
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by narušit statiku objektu nebo soudrţnost svahu. V tomto případě by mohla nastat potřeba 

objektově evakuovat. 

 

       Nebezpečné látky, které by mohly zasáhnout objekt z podnikové či dopravní nehody 

nejsou z hlediska pozice domova zásadní hrozbou. Při úniku nebezpečných látek z nejbliţší 

firmy vzdálené 600 m, zabývající se výrobou doplňků stravy, by vzhledem k charakteru 

výroby a výškovému převýšení cca 40 m neměl být objekt nějak váţně ohroţen. Větší riziko 

nabízí moţná dopravní nehoda při převozu nebezpečné látky na nejbliţší silnice III. třídy 

vzdálené 170 m v prudším svahu nad objektem. Vzhledem k charakteru silnice se však 

nejedná o velkou pravděpodobnost. Nejbliţší silnice I. třídy s ţelezničním koridorem je pak 

vzdálená 630 m a objekt domova nijak neohroţuje. 

       Sekundární riziko úniku plynu se nedá vyloučit vzhledem k tomu, ţe všechny technologie 

(plynové sporáky, sušičky prádla, mandl) a rozvody, jsou situovány v pavilonu „B“, kde 

nejsou na noční směně ţádní zaměstnanci. Únik by také mohl být iniciován ve výbuch a 

následné zřícení části konstrukce. 

       Nelze opominout ani teroristický čin provedený formou nahlášení o umístění bomby nebo 

nebezpečné látky v objektu, který by vyţadoval okamţitou objektovou evakuaci. Nemuselo 

by však nutně jít o dlouhodobé opuštění budovy. 

 

       Zřícení objektu můţe způsobit nejen avizovaná exploze, ale i stavební úpravy zasahující 

do nosných prvků konstrukce, realizace přístavby či nadstavby objektu či provedení demolice 

okolních staveb. Nezanedbatelnou příčinou můţe být i únava materiálu, narušení statické i 

dynamické únosnosti konstrukce vlivem ţivelných pohrom (sněhová kalamita) a koroze. 

 

       Potřeba dlouhodobě evakuovat je závislá na charakteru a rozsahu mimořádné události, a 

je obtíţné ji dopředu stanovit. Obecně by se jednalo o mimořádné situace, které svým 

rozsahem ohroţují větší počet obyvatel v domově (pavilon, podlaţí), a to především v 

důsledku poţáru a narušení statiky objektu. 
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6 CHARAKTERISTIKA DOMOVA SOSNA 

 

       Domov Sosna, spadající pod organizaci Sociálních sluţeb města Třince (dále jen SSMT), 

je jeden z největších objektů tohoto typu na Třinecku a jeho spádové oblasti. Celková kapacita 

domova pojme v současnosti 186 seniorů. V objektu jsou jim poskytovány komplexní sluţby 

zajišťující ubytování, stravování a potřebnou pečovatelskou a zdravotnickou péči. Domov 

poskytuje dle zákona o sociálních sluţbách [5] čtyři následující sluţby [16]: 

 sluţba Domov pro seniory je určena pro osoby se sníţenou soběstačností a jejich stav při 

péči o vlastní osobu vyţaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Věk pro přijetí je 60 let a 

výše, 

 sluţba Domov se zvláštním reţimem je určena pro okruh osob se sníţenou soběstačností, 

ve věku od 50 let, které trpí chronickým duševním onemocněním typu stařecké, 

Alzheimerovy demence a jinými typy demencí, jejichţ situace vyţaduje nepřetrţitou 

pomoc jiné osoby, 

 sluţba Domov pro osoby se zdravotním postiţením je určena osobám se sníţenou 

soběstačností od 35 let s lehkým a středně těţkým stupněm mentálního postiţení a 

zároveň s přidruţeným tělesným postiţením nebo osoby po prodělaném úrazu s 

částečnou nebo úplnou ztrátou hybnosti, jejichţ situace opět vyţaduje nepřetrţitou 

pomoc jiné osoby, 

 odlehčovací sluţba je určena pro osoby mající sníţenou soběstačnost ve věku pro přijetí 

od 50 let, kterým je poskytována pravidelná péče. 

 

       Rozdílem mezi pravidelnou a nepřetrţitou péčí se rozumí poskytování pomoci, při péči o 

vlastní osobu, nad rámec běţných potřeb, např. podávání stravy, pomoc při osobní hygieně, 

umývání, oblékání, pohybu a přesunu. 

 

       V grafu 6-1 je znázorněn vývoj kapacit jednotlivých sluţeb za posledních pět let. Zároveň 

je z grafu patrné, ţe počet osob odkázaných na nepřetrţitou péči v průběhu let roste a bylo by 

vhodné s tímto trendem počítat z hlediska bezpečnosti objektu i do budoucna. Příčinou tohoto 

vývoje je nárust civilizačních onemocnění a všeobecné stárnutí populace.  
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Graf 6-1: Vývoj kapacit jednotlivých sluţeb objektu Domova Sosna za 5 let 

 

 

 

6.1 Specifikace obyvatel domova 

 

       Pro potřeby navrţení optimálního postupu evakuace a jejího posouzení je vhodné rozdělit 

evakuované seniory do několika kategorií s ohledem na jejich fyzický a mentální stav. 

V případě tohoto zařízení sociální péče byly osoby pro potřeby dalšího plánování rozděleny 

do následujících kategorií: 

 osoby chodící, které jsou ve stavu vyuţívat schodiště a evakuační rampy, a jejich 

zdravotní a mentální stav dovoluje samostatně nebo s další pověřenou doprovodnou 

osobou provést bezpečný přesun na místo seřadiště a shromaţdiště před objektem. Mezi 

tyto osoby jsou povaţovány i návštěvy a další osoby (např. dodavatelé sluţeb, dodávek a 

stavebních prací), které by se mohly v objektu v daný moment nacházet, 

 osoby sedící, které jsou na zmíněné místo za doprovodu pověřené osoby schopny 

přesunu prostřednictvím evakuačních výtahů. Pro účely snadnějšího dělení zde budou 

zařazeny i osoby, které při přesunu pouţívají kompenzační pomůcky (berle, chodítka),  

 osoby leţící → sedící, jeţ je moţné v krizové situaci za asistence personálu či sloţek 

IZS přeloţit na invalidní vozíky a pojízdná křesla, a tímto způsobem je personálem 

dopravit prostřednictvím evakuačních výtahu na místo seřadiště a shromaţdiště, 
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 osoby leţící → ZZS jsou pro tento účel rozdělení myšleny jako osoby, které setrvávají 

v pozici vleţe natolik, ţe nejsou schopné přesunu do pozice vsedě. U těchto osob se 

předpokládá, ţe by při takové změně polohy ztratili vědomí a proto je nutné zajistit 

transport vleţe prostřednictvím ZZS. 

 

       Aktuální počet osob, které byly rozděleny na základě konzultace se staničními sestrami 

domova, je uveden v grafu 6-2. Současně je v něm znázorněno rozdělení jednotlivých skupin 

evakuovaných na třech podlaţích obytné části domova. 

       Zde uţ naráţíme na první a zásadní problém evakuace objektu týkající se nepřiměřeného 

umístění osob leţící → sedící v 3. NP, kde pro jejich evakuaci jsou k dispozici pouze dva 

evakuační výtahy a schodiště. Tato problematika bude dále rozvedena v kapitole 7.1. 

 

    Graf 6-2: Rozdělení evakuovaných osob v objektu Domova Sosna 

 

 

 

6.2 Popis objektu 

 

       Domov Sosna byl postaven v roce 1979 jako vícepodlaţní tří pavilónový objekt na tehdy 

nově vznikajícím sídlišti části obce Horní Líštná města Třince. Z důvodů navýšení kapacit byl 

v roce 2005 přistavěn pavilon čtvrtý. Celkově se dnes jedná o tři pavilony obytné a 

společenské části obecně označované písmeny "A,B,C", ve kterých jsou ubytováni obyvatelé 

domova, a hospodářskou část označovanou jako pavilon "D", ve kterém nalezneme provozy 
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administrativy, kuchyně a prádelny. Rozmístění jednotlivých pavilonů dle písmen je 

zobrazeno na obrázku 6-1. 

 

 

 Obrázek 6-1: Letecký snímek Domova Sosna s vyznačením pavilonů 

 

       Pavilon „A“ slouţí pro ubytování osob a je stavebně propojen s ostatními pavilony 

objektu spojovacím krčkem, který je chráněnou únikovou cestou (dále jen CHÚC). Obsahuje 

4 podlaţí o celkové výšce 9,2 m a půdorysu 15,3 x 36,5 m. Stavební konstrukce je 

z nehořlavých hmot ţelezobetonového monolitického skeletu. Obvodové stěny v nadzemních 

podlaţích jsou z plynosilikátových panelů o tloušťce 250 mm, vnitřní příčky pak ze 

siporexových tvárnic. Konstrukce střechy je vytvořena prosetou škvárou, na níţ jsou uloţeny 

plynosilikátové desky s cementovým potěrem s lepenkou. Konstrukce krytu civilní ochrany 

(dále jen CO) v 1. PP jsou ze struskopemzobetonu o tloušťce 450 mm [11]. 

 

Jednotlivá podlaţí pavilonu tvoří samostatné poţární úseky v tomto členění: 

 1. PP – CO kryt, 

 1. NP – ubytovací část (jedno a dvoulůţkové pokoje s kapacitou 30 míst), koupelna, 

 2. NP – ubytovací část (jedno a dvoulůţkové pokoje s kapacitou 30 míst), koupelna, 
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 3. NP – ubytovací část (jedno a dvoulůţkové pokoje s kapacitou 30 míst) a koupelna. 

 

       Podlaţí pavilonu ústí do centrální CHÚC spojovacího krčku s vlastním lanovým 

evakuačním výtahem a centrálním schodištěm. V 1. PP je v centrální části moţný východ na 

volné prostranství prostřednictvím dvoukřídlových dveří s panikovým kováním. 

V jednotlivých podlaţích je instalován vnitřní poţární vodovod C 52 a přenosný práškový 

hasicí přístroj (6 kg). Pavilon není vybaven elektronickou poţární signalizací (dále jen EPS) 

[13]. 

 

       Pavilon „B“ slouţí pro ubytování osob a je také propojen s ostatními pavilony objektu 

spojovacím krčkem (CHÚC). Pavilon má 4 podlaţí o celkové výšce 9,2 m a půdorysu 15,3 x 

36,5 m. Stavební konstrukce je stejná jako u pavilonu „A“ [11]. 

 

Jednotlivá podlaţí pavilonu tvoří samostatné poţární úseky a obsahují: 

 1. PP – dílny údrţby, šatny zaměstnanců a garáţ, 

 1. NP – ubytovací část (jedno a dvoulůţkové pokoje s kapacitou 19 míst), koupelna, 

kuchyňka, sklad, místnost personálu, 

 2. NP – ubytovací část (jedno a dvoulůţkové pokoje s kapacitou 19 míst), koupelna, 

kuchyňka, sklad, sesterna, 

 3. NP – ubytovací část (jedno a dvoulůţkové pokoje s kapacitou 18 míst), koupelna, 

kuchyňka, sklad a sesterna. 

 

       Podlaţí pavilonu ústí do centrální CHÚC spojovacího krčku s vlastním evakuačním 

výtahem a s centrálním schodiště. V 1. PP je moţný východ na volné prostranství skrze 

dvoukřídlová ocelová vrata ve východní části. V jednotlivých podlaţích pavilonu je rovněţ 

instalován vnitřní poţární vodovod C 52 a přenosný práškový hasicí přístroj (6 kg). Pavilon 

opět není vybaven EPS [13]. 

 

       Pavilon „C“ slouţí pro ubytování osob, rehabilitaci a poskytování dalších sluţeb 

seniorům a je stavebně propojen s ostatními pavilony spojovacím krčkem (CHÚC). Celkově 

má pavilon 5 podlaţí s celkovou výškou 9,3 m a půdorysem 12 x 40 m. Stavební konstrukce 

je z nehořlavých hmot. Obvodové stěny jsou z tvárnic POROTHERM 440 mm, podélné 

vnitřní nosné stěny jsou ţelezobetonové monolitické tl. 150 mm, ostatní vnitřní příčky jsou 
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z tvárnic YTONG tl. 100 a 125 mm, výtahová šachta monolitická ţelezobetonová, stropy jsou 

ze sytému TRI TREG a střešní konstrukce je krytá lepenkou. 

       Pavilon je rozdělen do jednotlivých poţárních úseků tak, ţe 1. a 2. PP tvoří samostatný 

poţární úsek. V 1. aţ 3.NP poţární úsek tvoří kaţdé dvě ubytovací buňky se sociálním 

zařízením, přičemţ společné chodby tvoří samostatné poţární úseky [12]. 

 

V jednotlivých podlaţích se dále nachází: 

 2. PP – zimní zahrada, 

 1. PP – centrum volného času, muzikoterapie, rehabilitace, kadeřnictví, kanceláře, šatny 

a sociální zařízení, 

 1. NP – ubytovací část (jedno a dvoulůţkové pokoje s kapacitou 16 míst), kuchyňka, 

sklad, sesterna (ohlašovna poţáru), 

 2. NP – ubytovací část (jedno a dvoulůţkové pokoje s kapacitou 14 míst), kuchyňka, 

sklad, místnost personálu, 

 3. NP – ubytovací část (jedno a dvoulůţkové pokoje s kapacitou 10 míst), kuchyňka, 

sklad a místnost personálu. 

 

       Pavilon je vybaven EPS včetně dálkového přenosu na dispečink HZS MSK HS Třinec. K 

dispozici je i klíčový trezor, který je nainstalován na únikové rampě vedoucí do 1. NP CHÚC 

(příloha 1). V pavilonu je pouze jedno schodiště mezi 1. a 2. PP, ostatní podlaţí ústí do 

spojovacího krčku s vlastním evakuačním výtahem a centrálním schodištěm. Pavilon je 

vybaven v jihozápadní části hydraulickým evakuačním výtahem a evakuační rampou vedoucí 

z 1. PP. V jednotlivých podlaţích budovy je instalován vnitřní poţární vodovod s tvarově 

stálou hadicí a dva přenosné práškové hasicí přístroje (6 kg) [13]. 

 

       Pavilon „D“ slouţí pro zabezpečení chodu domova a je také stavebně propojen 

s ostatními spojovacím krčkem (CHÚC). Budova má 3 podlaţí s celkovou výškou budovy 7,6 

m a půdorysem 21,7 x 30,7 m. Stavební konstrukce je stejná jako u pavilonu „A,B“ [11]. 

 

Celá budova tvoří jeden poţární úsek a na jednotlivých patrech se nachází: 

 1. PP – prádelna, ţehlírna, kotelna, sklady prádla, sklady kuchyně, 

 1. NP – vstupní hala, kancelářské prostory, sklady kuchyně, 

 2. NP – kuchyň, jídelna a společenská místnost. 
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       V centrální části pavilonu 1. NP je vestibul s hlavním vstupem do budovy. 

V severovýchodní části je schodiště, které ústí na volné prostranství v 1. NP. Jednotlivá 

podlaţí ústí do CHÚC spojovacího krčku objektu s lanovým evakuačním výtahem a 

napojením na centrální schodiště. Na podlaţích je instalován vnitřní poţární vodovod D 25 a 

3-5 přenosných práškových hasicích přístrojů v závislosti na provozu. Pavilon není vybaven 

EPS [13]. 

 

       Nouzové osvětlení v objektu je napojeno na záloţní bateriový zdroj centrálního lanového 

evakuačního výtahu. I přes tento odběr je záloţní zdroj schopen zajistit provoz výtahu 

minimálně 60 minut od výpadku proudu. 

 

       Domácí rozhlas, který je rozvedený v celém objektu kromě 1. PP a 1. NP pavilonu „D“, 

má hlavní mikrofon umístěn v sesterně 1. NP pavilonu „C“. Sesterna je zároveň ohlašovnou 

poţáru a místem hlavní ústředny EPS domova. V místnosti je zajištěn nepřetrţitý provoz 

prostřednictvím personálu sociální a přímé péče.  

 

       Vodní zdroj je pro potřeby HZS umístěn před hlavním vchodem objektu (pavilon „D“) 

formou hydrantu osazeného na potrubí DN 80. 

 

       Zmíněné technické vybavení je průběţně kontrolováno způsobilými osobami (revizními 

techniky) v intervalech dle platných norem a předpisů. 

 

6.3 Personál a pracovní směny 

 

       Organizace sociálních sluţeb města Třince zaměstnává 170 zaměstnanců a pro svoji obec 

spravuje kromě Domova Sosna další dvě budovy (obrázek 6-2). Jedná se o poměrně menší 

objekty Domova Nýdek s ubytovací kapacitou 44 míst a Pečovatelské sluţby zabývající se 

poskytováním terénních sluţeb stravování a sociální péče. Organizace má dále pro potřeby 

zajištění stravování Pečovatelské sluţby v pronájmu velkokuchyň v objektu Domu s 

pečovatelskou sluţbou Oldřichovice o kapacitě 600-ti strávníků. 
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Sociální služby města Třince

Příspěvková organizace

Domov Nýdek

1 služba

Pečovatelská služba

1 služba 

Domov Sosna

 4 služby

 

          Obrázek 6-2: Organizační schéma SSMT 

 

       Jednotlivé počty zaměstnanců v objektech organizace jsou rozděleny podle své hlavní 

pracovní činnosti a znalosti ubytovaných osob do tří kategorií (graf 6-3). 

 

Graf 6-3: Základní rozdělení pracovních sil v jednotlivých objektech organizace SSMT 

 

 

 kategorie pracovníků sociální a přímé péče se týká především zaměstnanců sester 

zdravotnické péče, pracovnic v sociálních sluţbách, rehabilitace a Centra volného času. 

V organizaci zastupuje největší podíl a zároveň je jako jediná k dispozici v různých 

počtech 24 hodin denně. Pracovníci rovněţ znají všechny osoby, o které pečují. 

 kategorie pracovníků prádelny, stravování, úklidu a údrţby obsahuje druhy 

zaměstnanců jiţ z názvu, a kromě provozu prádelny a údrţby jsou obecně k dispozici 

všech sedm dní v týdnu pro ranní i odpolední provoz. Pracovníci ubytované osoby znají 

např. při podávání jídla, praní osobních věcí, či provádění úklidu a údrţby na jejich 

pokojích. 

 poslední kategorie pracovníků vedení a ekonomického úseku zahrnuje zaměstnance 

ranní směny pouze v pracovní dny ekonomického charakteru včetně vedení organizace. 
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Tito zaměstnanci se setkávají s ubytovanými jen občas a většinou nemají zásadní 

přehled kdo kde bydlí a jak se jmenuje. 

 

       Pracovní směny jsou stanoveny obvyklým způsobem pro tento druh poskytování 

sociální péče. Pro pracovní dny je charakteristická ranní, odpolední a noční osmi hodinová 

pracovní směna. O víkendech a svátcích jsou pouze dvě 12-ti hodinové směny.  

 

       Pro plánování efektivní dlouhodobé evakuace je vhodné znát počty zaměstnanců Domova 

Sosna na jednotlivých pracovních směnách (graf 6-4). Uvedené počty jsou maximálním 

stavem bez pracovní neschopnosti a dovolené zaměstnanců. V grafu jsou také znázorněny 

pracovní síly dalších objektů ve správě organizace, jejichţ podstatná část můţe být při 

evakuaci nasazena. Jedná se především o pracovníky terénních sluţeb pečovatelské sluţby.  

 

        Graf 6-4: Celkový počet zaměstnanců na jednotlivých směnách organizace SSMT 

 

 

 

6.4 Stávající dokumentace 

 

       Dokumentace zdolávání poţáru (dále jen DZP), byla zpracována a konzultována s HZS 

MSK v roce 2009. Obsahuje operativní plán, určení potřebných sil a prostředků, operativně 

taktickou charakteristiku a přílohy operativního plánu ve formě textové a grafické části všech 

pavilonů objektu domova. Součástí dokumentu je podrobný popis objektu, jeho vybavení a 

počet ubytovaných osob. Pomocí výpočtu nejsloţitějších variant poţáru v jednotlivých 
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pavilonech navrhuje postupy okamţité poţární evakuace části objektu nebo jeho celku, a to 

především v odpoledních a nočních hodinách. DZP obsahuje také vytipování potřebného 

mnoţství sil a prostředků základních sloţek HZS MSK pro jednotlivé varianty poţáru a 

doporučení pro velitele zásahu. V grafické části jsou dále zakresleny jednotlivá podlaţí včetně 

situace. V případě dlouhodobé evakuace dokument řeší problematiku do fáze vyvedení 

ubytovaných osob před objekt [13]. 

 

       Poţární evakuační plán (dále jen PEP) Domova Sosna byl aktualizován v roce 2008 a 

obsahuje textovou část o třech stranách, která definuje osoby způsobilé k řízení evakuace, 

stanovuje síly a prostředky k jejímu provedení, určuje způsob evakuace a vyuţití únikových 

cest, způsob poskytnutí první pomoci a postup pro uloţení evakuovaného materiálu 

(zdravotnické dokumentace). Grafická část obsahuje schéma únikových cest jednotlivých 

podlaţí [14]. 

 

       Ke zhodnocení dokumentů by se daly pouţít tyto slova. Dokumentace zdolávání poţáru 

řeší problematiku evakuace pomocí výpočtů a poţárně bezpečnostních opatření nacházejících 

se v budově. Dokumentace pracuje s nejhoršími variantami poţáru a stanovuje pro tyto 

situace reálný postup zdolávání poţáru a evakuace ubytovaných osob. U poţárně evakuačního 

plánu uţ tomu tak zcela není. Tento dokument nereaguje na vývoj tělesného a mentálního 

stavu ubytovaných osob v posledních letech. Neřeší jejich počty, umístění a čas potřebný 

k realizaci evakuace. Problematikou se zabývá obecným způsobem bez zásadního ohledu na 

rozdílnost evakuace v denních a nočních hodinách a počty zaměstnanců na směnách. Oba 

dokumenty (DZP, PEP) jsou orientovány dle své povahy na evakuaci z pohledu poţární 

ochrany a řeší evakuaci do fáze vyvedení osob z objektu. 
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7 DLOUHODOBÁ EVAKUACE DOMOVA SOSNA 

 

       Pro posouzení reálných moţností provedení evakuace a navrţení jejího optimálního 

postupu je vhodné vytvořit zcela nový evakuační plán, který by se problematikou zabýval do 

větší hloubky. Dokument by měl zahrnovat podrobnější informace o sloţení obyvatel domova 

s ohledem na jejich zdravotní stav a umístění (graf 6-2), personální zajištění jednotlivých 

směn organizace (graf 6-4) a charakteru objektu a jeho technického vybavení. 

 

 

7.1 Návrh nového evakuačního plánu - textová část 

 

       Vyhlášení evakuace objektu nebo jeho části je provedeno pověřenou osobou v zápětí po 

vzniku mimořádné události ohroţující ţivoty a zdraví osob v zařízení. Můţe se jednat o 

poţární poplach, ţivelnou pohromu ohroţující objekt, únik nebezpečné látky, riziko zřícení 

objektu nebo jeho části apod. Evakuace bude vyhlášena prostřednictvím vnitřního rozhlasu 

objektu zodpovědnou osobou v sesterně 1. NP pavilonu „C“. V případě výpadku elektrického 

proudu bude evakuace osobám v objektu oznámena ústně. Souběţně bude zahájení evakuace 

oznámeno sloţkám IZS a zřizovateli organizace (městu Třinec). Bezprostředně po vyhlášení 

všichni zaměstnanci prádelny, kuchyně, úklidu, údrţby, vedení a ekonomického úseku ukončí 

svojí běţnou práci a dostaví se k sesterně 1. NP pavilonu „C“, kde jim budou řídícím 

evakuace určeny úkoly týkající se pomoci personálu sociální a přímé péče při evakuaci. 

 

       V pracovních dnech je pracovní doba organizace SSMT v reţimu třísměnného provozu. 

Ranní směna je od 6:00 do 14:00, odpolední od 14:00 do 22:00 a noční směna od 22:00 do 

6:00 hodin. Mimo pracovní dny, o víkendech a svátcích, je zaveden pouze dvousměnný 

provoz od 6:00 do 18:00 a 18:00 do 6:00 hodin. Počty zaměstnanců v organizaci Domova 

Sosna a dalších objektů jsou uvedeny v grafu 6-4. Uvedené počty osob jsou maximálním 

stavem bez pracovní neschopnosti a dovolené zaměstnanců. 

 

       Osoba pověřená řízením evakuace je v případě ranní směny statutární zástupce 

organizace (ředitel), v jeho nepřítomnosti pak jeho zástupce, vedoucí sluţby nebo staniční 

sestra (obrázek 7-1). Za odpolední či noční směny je pověřenou osobou sluţbu konající sestra 

(obrázek 7-2). V případě nepřítomnosti ředitele ho pověřená osoba neprodleně informuje o 
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vzniklém stavu. Pověřená osoba dále rozhoduje o samotném vyhlášení evakuace, jejím 

rozsahu a délce, předává pokyny dostupnému personálu, vydává pokyn ke svolání dalšího 

personálu, rozhoduje o pořadí a způsobu evakuovaných dle aktuální krizové situace, 

komunikuje s krizovým štábem města a velitelem zásahu HZS, je-li přítomen, respektive plní 

jeho příkazy. Pověřená osoba bude provádět řízení evakuace z místnosti sesterny v 1. NP 

pavilonu „C“, kde je situována ústředna EPS a vnitřní rozhlas objektu. Potřebné telefonní 

kontakty jsou uvedeny v příloze 7. 

 

Statutární zástupce

(ředitel)

Vedoucí sluţby

(domov pro seniory)

(odlehčovací sluţby)

Vedoucí sluţby

(domov se zvl. reţimem)

(domov zdrav. postiţených)

Staniční sestra

(3. NP) 

Staniční sestra

(2. NP)

Staniční sestra

(1. NP)

Oznamovatel

mimořádné události

IZS

 (HZS, PČR, ZZS)

Krizový štáb

 (ORP Třinec)

Statutární zástupce

(zástupce ředitele)

 

       Obrázek 7-1: Organizace řízení evakuace za ranní směny 

 

       Osoby určené k provedení evakuace jsou zaměstnanci sociální a přímé péče, kteří 

budou provádět přípravu a přesun ubytovaných osob z místa ohroţení do jiných částí objektu, 

nebo mimo něj na místo shromaţdiště. Ostatní zaměstnanci v objektu budou pomáhat 

s přesunem a potřebnými úkony. Po příjezdu sloţek IZS se budou na evakuaci podílet i tyto 

jednotky. Dle charakteru události můţe osoba pověřená řízením evakuace povolat personál 

z objektů Domova Nýdek a Pečovatelské sluţby (graf 6-4), který můţe opustit své provozy. 

Souběţně mohou být svolání nepracující zaměstnanci, a to především v odpoledních a 

nočních směnách či víkendech a svátcích (graf 6-3).  
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Sluţbu konající sestra

(1. NP)

Oznamovatel

mimořádné události

IZS

 (HZS, PČR, ZZS)

Statutární zástupce

(ředitel)

Krizový štáb

(ORP Třinec)

Sluţbu konající sestra

(2. NP)

Sluţbu konající sestra

(2. NP)

 

Obrázek 7-2: Organizace řízení evakuace za odpolední a noční směny 

 

       Prostředky k zajištění evakuace jsou invalidní vozíky, pojízdná křesla a další mobilní 

pomůcky, které budou evakuované osoby potřebovat k přesunu. V objektu je těchto vozíků a 

křesel k dispozici přes 100 ks. U evakuovaných osob, které by pravděpodobně při změně z 

pozice vleţe do pozice vsedě ztratili vědomí, budou k evakuaci pouţity jejich polohovací 

postele, nebo lehátka ZZS, bude-li přítomna (osoby leţící → ZZS, graf 6-2). Posouzení 

tělesného a mentálního stavu k určení prostředku pro přesun, stanoví staniční sestra nebo 

sluţbu konající sestra. 

 

       Určení cest a způsob přesunu ohroţených osob je stanoven s ohledem na aktuální 

sloţení zdravotního stavu obyvatel domova (graf 6-2) a jeho stavebního uspořádání a 

technického vybavení. 

 

       Chodící osoby ubytované v 2. a 3. NP budou odcházet chodbou do spojovacího krčku 

(CHÚC) a odtud po centrálním schodišti do 1. NP, kde k východu z budovy pouţijí evakuační 

východ únikové rampy na zahradu pavilonu „C“ nebo hlavní východ objektu domova v 

pavilonu „D“. Odtud pod vedením určeného zaměstnance provedou přesun z místa seřadiště 

před objektem (příloha 1) na zahradu k zahradnímu altánu, jehoţ prostor je stanoven jako 

místo shromaţdiště. Chodící osoby v 1. NP budou opouštět budovu stejným způsobem bez 

nutnosti pouţití schodiště. 

       Sedící osoby ubytované v 2. a 3. NP, budou svépomocí a personálem přesouvány 

prostřednictvím pojízdných vozíků, ţidlí a křesel do spojovacího krčku, jehoţ součástí je 

lanový evakuační výtah. Pověřenou osobou budou transportování do 1. NP, kde k opuštění 

budovy vyuţijí evakuační východ únikové rampy na zahradu pavilonu „C“ nebo hlavní 
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východ objektu domova v pavilonu „D“. Odtud za pomoci určených zaměstnanců provedou 

přesun z místa seřadiště na zahradu k zahradnímu altánu. Sedící osoby v 1. NP budou 

opouštět budovu stejným způsobem bez nutnosti pouţití výtahů. Budou-li sedící osoby z 1. aţ 

3. NP přesouvány personálem pomocí jihozápadního evakuačního výtahu, k východu na 

zahradu pouţijí evakuační východy únikových ramp v jihozápadní a centrální části 1. PP. 

       Osoby ležící → sedící budou evakuovány stejným způsobem jako osoby sedící. Fyzický a 

mentální stav těchto osob bude k přesunu vyţadovat nasazení většího mnoţství personálu. 

       Osoby ležící → ZZS budou opět evakuovány jako předchozí skupina, buďto na jejich 

polohovacích lůţcích, nebo transportních vozících ZZS, bude-li přítomna.  

 

       V případě ţe se zmíněné osoby budou nacházet v jídelně nebo sousedící společenské 

místnosti 2. NP pavilonu „D“, bude jejich evakuace provedena za pomoci personálu tak, ţe 

chodící osoby budou odcházet chodbou do spojovacího krčku (CHÚC) a odtud po centrálním 

schodišti do 1. NP, kde k východu z budovy pouţijí evakuační východ únikové rampy na 

zahradu pavilonu „C“ nebo hlavní východ objektu domova v pavilonu „D“. Sedící osoby 

budou svépomocí a personálem přesouvány prostřednictvím pojízdných vozíků do 

spojovacího krčku k evakuačnímu výtahu. Pověřenou osobou budou transportování do 1. NP, 

kde k opuštění budovy vyuţijí stejných únikových východů. Evakuace Osob ležící → sedící, 

bude provedena stejným způsobem za pomocí většího mnoţství personálu. Tyto osoby jsou 

však většinou stravovány přímo na pokojích stejně jako Osoby ležící → ZZS. 

       Pokud se budou nacházet zmíněné osoby v jiných částech domova (centru volného času, 

rehabilitace, společné prostory), budou z těchto prostor evakuování nejbliţším vhodným 

únikových východem pomocí místního personálu. 

 

       Kontrolu počtu všech evakuovaných osob provedou pověřené osoby na kaţdém 

podlaţí. Vzhledem k tomu, ţe se v domově nacházejí pouze dva evakuační výtahy, bude 

nutné v případě vybití záloţního zdroje zajistit přesun zbylých osob s vyšších podlaţí 

prostřednictvím hasičů a personálu organizace. Doporučuje se proto evakuační výtahy 

vyuţívat tak, aby byly při svozu vyuţity jejich kapacity.  

       K evakuaci je také moţné pouţít únikového východu rampy severovýchodní strany 1. NP 

pavilonu „D“, únikového východu ve východní části 1. PP pavilonu „B“ a únikového východu 

zimní zahrady v jihozápadní části 2. PP pavilonu „C“. Všechny výše uvedené únikové 

východy jsou otevřeny 24 hodin denně kromě hlavního vchodu objektu, kde jsou umístěny 

dvojité automatické dveře napojené na vlastní záloţní zdroj. Tyto dveře jsou uzamčeny od 
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21:00 do 6:00 hodin a jejich odemčení zajišťuje sluţbu konající sestra v 1. NP elektronicky 

nebo manuálně. 

 

       Zajištění první pomoci postiţeným osobám poskytne personál v přímé a sociální péči 

(zdravotní sestry) a externí lékař konající sluţbu na ranní směně, bude-li přítomen nebo 

povolán. Další předlékařskou péči zajistí ZZS Nemocnice Třinec a Poliklinika Podlesí na 

základě telefonní výzvy. 

 

       Evakuovaný materiál se bude soustřeďovat do ordinace lékaře v 1. NP pavilonu „D“ u 

hlavního vchodu objektu. Mezi tento materiál patří karty léků, osobní doklady, inzulínová 

pera a léky evakuovaných osob umístěné v sesternách jednotlivých podlaţí. Lékařská 

dokumentace je uţ na místě. Hlídání tohoto materiálu bude provádět pověřená osoba. 

 

       Seřadiště slouţí ke shromáţdění chodících osob, které opustily objekt hlavních vchodem 

1. NP pavilonu „D“. Odtud pod vedením pověřené osoby provedou osoby skupinový přesun 

do místa shromaţdiště na zahradě Domova Sosna (příloha 1). Osoby čekající na seřadišti se 

seřadí tak, aby nebránily pohybu zasahujících jednotek. 

 

       Shromaţdiště vyuţijí evakuované osoby při čekání na přesun do evakuačního střediska 

(příloha 1). Při čekání na transport mohou k sezení vyuţít zahradní lavičky a altán. Ke 

shromaţdišti vede příjezdová komunikace, která je na hranici pozemku oddělena uzamknutou 

branou. Její odemknutí (otevření) musí zajistit dostupný personál nebo HZS. 

 

       Způsob evakuace z hlediska poţární ochrany, tj. okamţité, nepředvídatelné opuštění 

ohroţeného prostoru v důsledku poţáru, hrozby zřícení konstrukce apod. je dle DZP [13] a 

obecných zásad následující: 

 kontaktovat linku tísňového volání a oznámit vznik mimořádné události, 

 zajistit evakuaci všech ohroţených osob, 

 evakuaci provádět tak, aby se zabránilo šíření paniky, 

 evakuaci omezit jen na nejnutnější část objektu a zahájit ji v místě s největším 

ohroţením a z míst nad a pod zasaţeným prostorem na základě výsledku průzkumu, 

 zváţit soustřeďování evakuovaných do vedlejších poţárních úseků, jiných částí pavilonů 

nebo mimo objekt, 
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 zajistit trvalý dohled personálem sociální a přímé péče nad evakuovanými osobami, 

 zabezpečit lékařskou dokumentaci z ordinace lékaře, osobní doklady, karty léků, 

inzulínová pera a případně léky evakuovaných osob z místností sesteren, 

 zajistit vypnutí hlavního vypínače rozvodu elektrického proudu v 1. PP pavilonu „D“ a 

hlavního uzávěru plynu situovaného na vnější straně severozápadní venkovní zdi 

pavilonu „D“ (u kanceláře ředitele), 

 během evakuace sledovat nedochází-li k rozšíření poţáru nebo jiného ohroţení do 

ostatních prostor budovy [13]. 

 

       Způsob evakuace z hlediska ochrany obyvatelstva, tj. plánovaného nebo avizovaného 

přesunu ohroţeného obyvatelstva objektu do alternativních prostorů zajišťujících nouzové 

přeţití v důsledku úniku nebezpečné látky, narušení statiky objektu apod.: 

 kontaktovat KOPIS a krizový štáb ORP Třinec (je-li svolán), a není-li tomu naopak, 

 povolat ZZS Nemocnice Sosna pro přesun imobilních obyvatel (osoby leţící → ZZS), 

 povolat zaměstnance Domova Nýdek a Pečovatelské sluţby, kteří mohou opustit své 

provozy a to včetně vozidel organizace (příloha 8), 

 povolat nepracující zaměstnance, případně zajistit jejich svoz vlastními nebo cizími 

vozidly (taxisluţby), 

 evakuaci provádět tak, aby se zabránilo šíření paniky, 

 personál přímé a sociální péče nasadit primárně na přípravu obyvatel k evakuaci (pomoc 

s oblečením a přípravou evakuačního zavazadla), a jako trvalý dohled nad 

evakuovanými osobami v místě shromaţdiště a evakuačního střediska, 

 personál stravování, prádelny, úklidu a údrţby vyuţít k přesunu osob připravených k 

evakuaci na místo shromaţdiště před objektem, a dále dle uváţení řídícího evakuace, 

 personál vedení a ekonomického úseku vyuţít pro kyvadlovou obsluhu dopravních 

prostředků při přepravě ze shromaţdiště do evakuačního střediska, obsluze evakuačních 

výtahů, dohledu nad evakuovaným materiálem apod., 

 při evakuaci v odpoledních a nočních hodinách je nutné zmíněné nasazení dostupného 

personálu operativně řídit dle aktuálních potřeb, 

 zabezpečit lékařskou dokumentaci z ordinace lékaře, osobní doklady, karty léků, 

inzulínová pera a případně léky evakuovaných osob z místností sesteren, 

 zajistit přepravu nezbytného materiálu do míst evakuačního střediska (matrace, prádlo, 

hygienické potřeby, toaletní ţidle, léky apod.) a evidenci evakuovaných osob. 
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7.2 Návrh nového evakuačního plánu - grafická část 

 

Grafická část obsahuje: 

 únikové cesty a evakuační trasy jednotlivých podlaţí pavilonů objektu, 

 rozdělení poţárních úseků a umístění evakuačních výtahů, 

 rozmístění poţárních vodovodů, elektrických rozvaděčů a hlavních uzávěrů plynu a 

vody. 

 

viz. Příloha 1,2,3,4,5  

 

 

7.3 Přesun do evakuačního střediska 

 

       Evakuačním střediskem byl po konzultaci s odborem krizové řízení ORP Třinec, 

stanoven objekt poblíţ Domova Sosna, který je svým charakterem přizpůsoben velkému 

pohybu osob. Jedná se o příspěvkovou organizaci města Třince, Základní školu na ulici 

Kaštanová, ve které má na základě traumatologického plánu evakuační středisko i Nemocnice 

Třinec. Základní škola je postavena pro kapacitu 370 ţáků a jsou v ní k dispozici prostory 

tělocvičny a jídelny [19], v nichţ mohou evakuovaní obyvatelé domova setrvat do doby 

vyhledání náhradního ubytování a převozu. Trasa z místa shromaţdiště zahrady domova do 

evakuačního střediska je dlouhá cca 350 metrů a její čas dojezdu v jednom směru trvá 2 

minuty. Délka chůze zmíněné vzdálenosti trvá běţnému člověku 5 minut [17]. Je proto moţné 

s přihlédnutím na zdravotní stav evakuovaných realizovat pomalejší skupinový pěší přesun za 

doprovodu a pomoci pověřených osob. Pro zbylou část budou k přepravě nasazena vozidla 

organizace (příloha 8). Tato vozidla by s přihlédnutím ke vzdálenosti mezi shromaţdištěm a 

evakuačním střediskem měly zajistit dostatečnou kyvadlovou dopravu. Je však nutné počítat s 

tím, ţe vozidla budou dostupná v závislosti na aktuální vzdálenosti od domova, dnu v týdnu a 

pracovní době. V případě potřeby zajištění většího transportu můţe velitel zásahu povolat 

evakuační autobus nebo k jeho zajištění kontaktovat krizový štáb ORP Třinec. 

       Přesun evakuovaného materiálu a dalšího potřebného fyzického majetku pro zajištění 

adekvátního provozu evakuačního střediska zajistí prostřednictvím zaměstnanců organizace 

osoba pověřená řízením evakuace. Bude se jednat např. o lékařskou dokumentaci, karty léků, 

evakuační zavazadlo a doklady, matrace pro osoby leţící → sedící, prádlo, hygienické 

potřeby, toaletní ţidle, zástěny, osobní léky a inzulínová pera. Za jejich hlídání bude 
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stanovena odpovědná osoba. Zároveň je nutné zajistit trvalý dohled personálu sociální a přímé 

péče nad obyvateli domova v evakuačním středisku.   

 

       Evidenci evakuovaných osob příchozích z místa shromaţdiště provede zodpovědný 

personál (sociální a přímé péče) na pokyn osoby řídící evakuaci. Další pověřené osoby zahájí 

kontaktování rodinných příslušníků evakuovaných osob a poţádají je o nouzové ubytování 

jejich blízkých, dovolí-li to tělesný a mentální stav evakuovaných. 

 

 

7.4 Vytipování náhradního ubytování 

 

       Pověřené osoby zahájí kontaktování vytipovaných míst poskytovatelů sociálních sluţeb 

ze seznamu poskytovatelů (příloha 6). V této tabulce jsou uvedeny další objekty v okolí 

Domova Sosna, které nabízejí stejné sluţby. Pokud by aktuální volné kapacity jednotlivých 

poskytovatelů dokázaly pokrýt náhradní ubytování evakuovaných osob, byla by tak zajištěna 

kompletní péče z hlediska jejich zdravotního stavu. Dále je moţné, ţe kontaktovaní 

poskytovatelé budou schopni své kapacity po dohodě dočasně navýšit na úkor prostorů, které 

jsou v současnosti vyuţívány pro jiné účely. Dá se hovořit o skryté kapacitě, kterou je 

dopředu těţké odhadnout, neboť na přímé dotázání tito poskytovatelé nejsou schopni podat 

jasnou odpověď, protoţe většinou takovouto situaci nemuseli nikdy řešit.  

       V případě, ţe ani tyto skryté kapacity nebudou dostatečné, můţe osoba pověřená řízením 

evakuace po dohodě s krizovým štábem ORP Třinec (je-li svolán), kontaktovat pro zajištění 

náhradního ubytování uvedená hotelová a pobytová zařízení (příloha 6) v blízkosti města 

Třince, nebude-li tomu naopak. V takovémto případě je nutné zajistit ubytovaným osobám 

adekvátní péči a stravování prostřednictvím terénních sluţeb Pečovatelské sluţby organizace 

SSMT. Poskytnutí stravy je moţné i prostřednictvím hotelových a pobytových zařízení, 

nicméně specifické poţadavky jednotlivců na typ stravy (diety) je lepší vyřešit vlastním 

provozem kuchyně v Domu s pečovatelskou sluţbou Oldřichovice o kapacitě 600-ti strávníků. 
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7.5 Návrhy opatření pro zlepšení současného stavu 

 

       Ze shromáţděných informací a jejich následném posouzení se navrhovaná opatření 

mohou rozdělit na dvě části. První obsahuje technická opatření seřazená podle odhadu 

pořizovacích nákladů: 

 pořízení autonomních hlásičů úniku plynu do provozů prádelny a kuchyně, 

 doplnění rozhlasového zařízení do 1. PP a 1. NP pavilonu „D“, 

 doplnění luminiscenčních vodících pásu nebo značek na únikové cesty objektu, 

 výměna původního nouzového osvětlení za efektivnější typ a jeho doplnění na únikové 

trase 1. PP pavilonu „B“, 

 doplnění magnetických zámků protipoţárních dveří v obytné části domova a jejich 

propojení se systémem EPS, 

 průběţná výměna části původní hliníkové elektroinstalace objektu, 

 doplnění EPS do pavilonu „A,B,D“, 

 a přístavba evakuačního výtahu. 

 

       Další část obsahuje organizačně kontrolní opatření pro zvýšení znalostí zaměstnanců a 

bezpečnosti objektu:   

 aktualizace evakuačního plánu a vytvoření přehledné grafické části, 

 aktualizace dokumentace zdolávání poţáru, 

 prověřování a zlepšování znalosti personálu prostřednictvím nácviků evakuace a 

pravidelného školení, 

 uzavření dohody o poskytnutí prostor v ZŠ Kaštanová pro potřeby evakuačního střediska 

v případě evakuace objektu, 

 průběţné kontrola průchodnosti únikových cest a zavírání protipoţárních dveří, 

 a provedení přesunu části leţících osob z 3. NP na 1. NP. 
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8 ZÁVĚR 

 

       Domov seniorů postavený v osmdesátých letech minulého století byl svých charakterem 

orientován pro seniory své doby. Současnost přináší do tohoto zařízení stále větší mnoţství 

osob s různorodým tělesným a mentálním postiţením. Ruku v ruce tak zvyšuje poţadavky na 

zajištění adekvátní péče a provozu.  Přístavba čtvrtého pavilonu a nerovnoměrné 

soustřeďování stále většího počtu imobilních osob na vyšších podlaţích uvádí tento objekt do 

bezpečnostní nerovnováhy. Domov se tak dostává na hranici svých kapacitních a provozních 

moţností s neblahým dopadem na jeho bezpečnost. 

       Cílem bakalářské práce, která řeší problematiku dlouhodobé objektové evakuace obyvatel 

domova v reakci na dopady mimořádné události, bylo tento stav zlepšit, prostřednictvím 

shromáţdění a zpracování dostupných dat. Vytipováním mimořádných událostí ohroţujících 

objekt poukázalo na potřebu realizovat částečnou i objektovou evakuaci prostřednictvím 

nového evakuačního plánu, jak z hlediska poţární ochrany, tak ochrany obyvatelstva. Plán 

zároveň zohledňuje charakter objektu a jeho provoz, rozmístění obyvatel s ohledem na jejich 

zdravotní stav a dostupné síly a prostředky organizace. Následně byl vypracován další postup 

přesunu ohroţených osob z místa shromaţdiště do blízkého evakuačního střediska a 

vytipování náhradního ubytování se zajištěním adekvátní péče v okolí objektu. Tím došlo k 

naplnění  cílů práce a zároveň vznikl nový cíl, týkající se posouzení a zpracování časového 

hlediska celého procesu prostřednictvím simulace evakuace, která by mohla být realizována v 

navazující diplomové práci. 

       Realizace nového evakuačního plánu a následného postupu k přesunu osob mimo 

ohroţení, poskytuje organizaci podstatné informace k provedení a zajištění dlouhodobé 

evakuace. Zvyšuje tak akceschopnost organizace a bezpečnost ubytovaných osob v případě 

vzniku mimořádné události, která by mohla kdykoliv nastat. Je teď na vedení a zřizovateli 

organizace, jaký postoj k této problematice zaujme, a jaké finanční prostředky zajistí pro 

navrţená opatření ke zlepšení stavu.  
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