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Anotace 

VOLKOVÁ, K. Posouzení rizik při evakuaci osob s omezeným pohybem z domova seniorů. 

Diplomová práce, Ostrava: VŠB – TU Ostrava, FBI, 2015, 55 stran. 

Obsah práce je zaměřen na posouzení rizik při evakuaci osob se sníženou pohyblivostí 

z domova seniorů. V základní části v ní byla obecně popsána mimořádná událost a objektová 

evakuace s navazujícím popisem a charakterem domova seniorů. Bylo zapotřebí zhotovit 

analýzu, kde se určila možná rizika ohrožení daného objektu. Pro zjištění míry rizika bylo 

podstatné zhodnotit jednotlivá rizika, jejich následky a zároveň i míru, jakou se dají odhalit. 

Z výsledků bylo určeno potřebné opatření pro odstranění jednotlivých rizik. Další část práce 

byla zaměřena na různé mimořádné události, k nimž byla navržena potřebná bezpečnostní 

zajištění. Následuje hodnocení současného stavu evakuačního plánu a návrhy pro jeho 

vylepšení. 
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VOLKOVÁ, K. Risk Assessment for the Evacuation of People with Limited Mobility from  

a Senior Citizen’s house. Diploma thesis, Ostrava: VSB – Technical University of Ostrava, 

Faculty of Safety Engineering, 2015, 55 pages. 

 

The thesis content is focused on risk assessment for the evacuation of people with 

limited mobility from a senior citizens’ home. The main part generally describes an 

emergency and building evacuation with a following description and character of a senior 

citizens’ home. It was necessary to perform an analysis which determined potential 

emergency risks of the building in question. In order to find out the risk rate it was necessary 

to assess individual risks, their consequences and also the rate of their potential detection. 

Based on the results a necessary measure was derived in order to eliminate individual risks. 

The following part of the thesis is focused on various emergencies to which necessary safety 

measures were proposed. This part is followed by evaluation of the current condition of the 

evacuation plan and proposals for its enhancement. 
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Úvod 

Postarání se o seniory vyššího věku je v dnešní době a do budoucna bude 

v mnohem větší míře ožehavým tématem celé společnosti. V dřívějších dobách tato starost 

byla záležitostí čistě rodinnou. Rodiče vychovali své děti, zaopatřili a sami pak v péči 

svých nejbližších dožili klidného stáří. Dnes je tomu jinak. Lidé se dožívají čím dál 

vyššího věku, hranice ukončení pracovního procesu a odchodu do starobního důchodu se 

posouvá směrem nahoru. Důsledkem toho bývá, že děti se nemohou starat o své rodiče, ale 

snaží se je zaopatřit takovým způsobem, aby důstojně a v klidu dožili poslední roky svého 

života. Jednou z možností řešení tohoto problému jsou domovy seniorů. U nás byly 

budovány už za minulého režimu a dá se říct, že se v značné míře těší oblibě. Zvyšující se 

potřeba zaopatřovacích míst tlačí společnost k budování nových prostor a objektů pro tyto 

účely.  

Ne jen rostoucí počet starobních obyvatel je ožehavým tématem této a budoucí 

doby, ale s tímto problémem spojené zajištění jejich klidného dožití s pocitem bezpečí. 

V posledních letech nebyl rok, kdy by se neřešila v různých částech republiky nějaká 

mimořádná událost [MU] přírodního charakteru a k tomu i spousta MU antropogenního 

charakteru. To vše je důsledkem uspěchané doby, která sebou přináší negativní hlediska 

v podobě různých havárií, hrozeb a spousty jiných nebezpečí. Vzniklá panika a neznalost 

reakcí na tento stav často mohou způsobit ztráty na životech, zdraví a škod na majetku ve 

větší míře než událost sama. Proto je ve vyspělých státech a postupně i u nás kladen čím 

dál větší důraz na výchovu a osvětu obyvatel pro připravenost na případné MU. 

Evakuace objektů takového typu jako jsou domovy seniorů, vyžaduje specifičtější 

přístup. Důvodem je 100% evakuovaných osob vysokého věku, z toho vysoké procento 

obyvatel se sníženou pohyblivostí a vysoký počet imobilních obyvatel. V případě 

evakuace, pro její rychlý a efektivní průběh, je potřeba jejího kvalitního naplánování. Za 

důležitou se považuje informovanost o možných nebezpečích a současně provádění 

preventivních opatření. Připravenost personálu na možný vznik MU je značným procentem 

úspěch k jejímu zvládnutí. 

Cílem práce je posouzení rizik při různých MU, zhodnocení možných rizik, které 

danému objektu hrozí a stanovení návrhů na vylepšení evakuačního plánu. Tímto tématem 

se postupně zabývá osm samostatných kapitol. Úvodní kapitoly popisují legislativu  
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a názvosloví týkající se evakuace, člení MU a evakuaci obecně. Evakuace se pak zaměřuje 

na objektovou a některé aspekty evakuace osob se sníženou pohyblivostí. Následující 

kapitola se věnuje popisu domova seniorů jako celého objektu po stavební stránce. Dále 

personálnímu a technickému zabezpečení a jsou v ní zmíněna i negativní hlediska objektu. 

V samostatné kapitole je zpracovaná analýza rizik FMEA. Pomocí ní byla vyhodnocena 

rizika, která mohou být hrozbou pro posuzovaný objekt. Bylo potřeba určit, jaká může být 

pravděpodobnost vzniku rizika a jeho následky, jaká může být míra těchto následků  

a nakolik je riziko odhalitelné. K vytvoření postupů a opatření pro zajištění bezpečnosti 

a ochrany osob při možné vzniklé MU, byly využity výsledky analýzy. 

Závěr práce je věnován návrhům na vylepšení evakuačního plánu, pro vylepšení  

a zkvalitnění případné evakuace mobilních a imobilních osob z domova seniorů. 
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1 REŠERŠE 

Základní informace pro teoretickou část diplomové práce jsou čerpány především 

z literatury zabývající se evakuací a ze zákonů, které jsou s tímto tématem úzce spojeny 

 a zajišťují jeho řešení z legislativní stránky. 

1.1 Literatura a publikace 

VOLF, O., Záchrana osob obecně – aspekty provázející záchranu. Ostrava: Sdružení 

požárního a bezpečnostního inženýrství v Ostravě, 2008, ISBN: 80-86111-46-6 

Obsahem této práce je podstata záchrany osob. Je zde rozlišený pojem evakuace od 

záchrany. Popsané jsou obecné faktory ovlivňující záchranu jako je například chování lidí 

při krizových situacích nebo chování a postoj záchranářů [2]. 

 

FOLWARCZNY, L., POKORNÝ J., Evakuace osob v objektech zdravotnických 

zařízení, [online] Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Evakuace osob 

v objektech zdravotnických zařízení [cit. 2015-03-07] Dostupné z:www.unbr.cz 

V internetovém příspěvku je obecně prezentováno rozdělení evakuace osob z různých 

hledisek, jsou popsány všeobecné zásady stanovení doby evakuace osob a rozvedena 

specifika procesu evakuace v objektech zdravotnických zařízení. Pozornost je zaměřena na 

situace interního nebo externího ohrožení, které mohou být podnětem k evakuaci. V závěru 

příspěvku jsou popsána opatření, která mohou usnadnit průběh evakuačního procesu  

v těchto objektech a tím také zvýšit míru bezpečnosti osob, které se zde nachází [4]. 

 

FOLWARCZNY, L., POKORNÝ, J. Evakuace osob. 1.vyd. Ostrava: Sdružení 

požárního a bezpečnostního inženýrství v Ostravě, 2006 ISBN 978-8-8663-492-0 

Kniha se zabývá evakuací osob z hlediska požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Jsou 

v ní popsány především zásady objektové a plošné evakuace. Vystihuje důležitost  

a význam členění evakuace a vyvrací názor, že v současnosti evakuace nemá své 

opodstatnění a že je přežitkem [6]. 
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Guidance on the safe evacution of person who may require assistance, University of St 

Andrews, [online] ©2015 University of St Andrewsis a charity registred in 

Scotland,[cit. 2015-03-07]Dostupné z: https://www.standrews.ac.uk. 

 – publikace uvádí postupy a informace k bezpečnostním opatřením při evakuaci 

vícepodlažního objektu. Velkou částí je zaměřena na evakuaci osob s různým omezením. 

Je inspirativní k novým zajímavým návrhům pro řešení evakuace osob se zhoršenou 

pohyblivostí [23]. 

 

1.2 Legislativní zdroje 

Zákon č. 239/2000 Sb. - o integrovaném záchranném systému a o změně některých 

zákonů - ve znění pozdějších předpisů - pojem a působnost integrovaného záchranného 

systému a jeho složek je vymezena v tomto zákoně spolu s pravomocemi státních orgánů  

a orgánů územních samosprávních celků. Dále jsou v něm vymezena všechna práva  

a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na mimořádnou událost a při 

provádění záchranných a likvidačních prací. Všechna tyto vymezení se vztahují k ochraně 

obyvatelstva a při vyhlášení jednoho ze čtyř krizových stavů [17]. 

 

Zákon č.240/2000 Sb. - o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) - 

ve znění pozdějších předpisů – v tomto zákoně je stanovena působnost a pravomoc 

územních orgánů a orgánů územních samosprávních celků. Práva a povinnosti při přípravě 

na krizové stavy pro právnické a fyzické osoby. Tyto povinnosti však nesouvisí se 

zajištěním obrany České republiky před vnějším napadením a při jejich řešení [18]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.standrews.ac.uk/staff/policy/healthandsafety/firesafety/safe%20evacuation%20of%20persons%20whomayneedassistance/
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2 LEGISLATIVA A NÁZVOSLOVÍ Z OBLASTI 

EVAKUACE 

Pro zajištění bezpečnosti státu a zároveň s tím i bezpečnosti příslušných orgánů, má 

stát vytvořený bezpečnostní systém. K jeho správnému fungování je potřebné, aby byl 

v souladu s Ústavou České republiky [ČR]. V systému je zahrnuta potřeba připravenosti, 

plánování a schopnost řízení krizových situací nebo MU. Velké množství právních 

předpisů upravuje činnosti jednotlivých subjektů, jejichž starostí je zajištění bezpečnosti 

ČR [1]. 

2.1 Legislativa a evakuace 

 Mezi nejzákladnější právní předpisy se řadí:  

 Ústava ČR č. 1/1993 Sb., – je základem veřejného práva a se Základní listinou 

práv a svobod jsou základními pilíři ústavního pořádku ČR [12], 

 Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR – obsahem jeho ustanovení je, že 

základní povinnosti státu je zajistit svrchovanost a celistvost ČR, chránit její 

demokratické základy a chránit životy a zdraví občanů a majetkové hodnoty [13], 

 Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách ČR – v zákoně jsou pevně dané 

povinnosti a práva ozbrojených sil ČR, způsob jejich řízení, přípravy a celková 

vybavenost vojenským materiálem, a současně jakým způsobem se mají používat 

vojenské zbraně a jak budou nahrazeny případné škody [14], 

 Zákon č. 222/1999 Sb., o zajištění ochrany ČR – zákon stanoví povinnosti státních 

orgánů, územních samosprávních celků, právnických a fyzických osob v otázce 

zajištění bezpečnosti ČR před vnějším napadením a jejich odpovědnosti v případě 

porušení těchto povinností [15], 

 Zákon č. 238/2000 Sb., o hasičském záchranném sboru ČR a o změně některých 

zákonů – zákonem je určený způsob organizace, řízení a úkoly hasičského 

záchranného sboru [HZS] ČR, jaké mají práva a povinnosti jeho příslušníci  

a veškeré potřebné ustanovení [16], 

 Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 

zákonů – zákon vymezuje IZS  a stanoví jeho složky a jejich působnosti, pokud tak 

nestanoví zvláštní právní předpis. Určuje působnost a pravomoc všech 
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zúčastněných, jejich práva a povinnosti při přípravě na MU, při záchranných  

a likvidačních pracích, a při ochraně obyvatelstva v případě vyhlášení stavu 

nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohrožení a válečného stavu [17]. 

 Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů – v zákoně 

jsou stanovené práva a povinnosti všech příslušných orgánů a všech daných 

zúčastněných pří přípravě na krizové situace, jejich řešení současně s ochranou 

kritické infrastruktury a odpovědnost za porušení těchto povinností - je to tzv.  

-  Krizový zákon. Jde v něm o krizové situace, ve kterých nejde o zajištění obrany 

ČR před vnějším napadením [18], 

 Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně 

některých zákonů – v zákoně je uspořádána příprava hospodářských opatření pro 

stav nebezpečí, stav nouze, stav ohrožení státu a válečný stav a zároveň jsou 

zákonem tato opatření přijata. Dále stanovuje pravomoc při přípravě a přijetí 

daných opatření pro vládu a příslušné správní a územně samosprávní orgány [19], 

 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů – smyslem tohoto 

zákona je ochrana povrchových a podzemních vod, jejích využívání, zlepšení 

jakosti a snížení negativních účinků způsobených vlivem negativních přírodních 

jevů. V zákoně jde i o ochranu vodních děl a zároveň přispívá k zajištění 

zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Je to tzv. - Zákon o vodách. Zákon upravuje 

veškeré právní vztahy spojené s tématikou, kterou se zabývá [20], 

 Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 

nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky - zákon zpracovává 

příslušné předpisy Evropských společenství a určuje řád pro prevenci závažných 

havárií pro objekty a zařízení, ve kterých se vyskytuje nebezpečná chemická látka 

nebo přípravek, a to s tím úmyslem, aby se omezila pravděpodobnost vzniku 

závažné havárie nebo aby se omezily následky působící na lidi, zvířata, životní 

prostředí a majetek v objektech a zařízení, které se nachází v jejich okolí. Dále 

zákon stanoví povinnosti všech těch, kteří vlastní nebo užívají objekt a podrobně 

stanoví, pro koho účel tohoto zákona slouží a stejně tak i určuje, na koho se zákon 

nevztahuje [21]. 
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2.2 Základní názvosloví evakuace 

 

Evakuace – je základním prostředkem pro zajištění ochrany obyvatel. Je souhrnným 

opatřením, pomocí kterého se zabezpečuje přemístění osob, zvířat a věcných prostředků 

určených podle důležitosti, z míst, které jsou ohrožené MU do míst, kde již nehrozí žádné 

nebezpečí [9], 

 

Hrozba – je jakýkoliv jev, u kterého je dost vysoká možnost, že poškodí zájmy a hodnoty, 

jež jsou chráněny státem. Jeho míra je daná možností škody, kterou může způsobit  

a časovou vzdáleností kde až by se hrozba mohla dostat [10], 

 

Mimořádná událost – událost nebo situace, která vznikla v určitém prostředí důsledkem 

živelné pohromy, havárie, nezákonnou činností, ohrožením kritické infrastruktury, 

nákazami, ohrožením vnitřní bezpečnosti a ekonomiky a je řešená složkami 

bezpečnostního systému a příslušnými orgány podle zvláštních předpisů [11], 

 

Nouzové přežití – způsob jakým může obyvatelstvo postižené následky způsobené MU 

nebo krizovou situací dočasně přežít. Součástí nouzového přežití je opatření k nouzovému 

ubytování, nouzové zásobování pitnou vodou, potravinami a energiemi. Je v něm zahrnuto 

i organizování humanitární pomoci [10], 

 

Ochrana obyvatelstva – zahrnuje v sobě úkoly plnění civilní ochrany, jako je například 

varování, evakuace, ukrytí nebo nouzové přežití. Jde o opatření, které zabezpečuje ochranu 

života, zdraví a majetku obyvatelstva [10]. 
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3 MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI- ZÁCHRANA OSOB 

 

Jednou z nejnáročnějších činností složek integrovaného záchranného systému (IZS) 

je v první řadě záchrana lidského života. Minimalizace nebezpečí ohrožující zdraví nebo 

životy osob je jejich hlavním cílem. Způsob jakým zmírní, či odstraní hrozící nebezpečí, 

záleží na mnoha okolnostech. Jejich práce je velmi různorodá a v mnoha případech 

nepředvídavá.  

O postupech a taktických krocích rozhodují velitelé zásahů. Na jejich rozhodnutí záleží: 

 jakým způsobem se zásah provede,  

 jaké budou postupy a patřičné opatření například při záchraně osob,  

 jaké budou postupy a opatření při řešení požáru či havárie.  

Účelně zvolené opatření bude zárukou maximálně možného zabezpečení ochrany životů 

postižených osob a v neposlední řadě taky životů hasičů provádějících samotný zásah.  

Rozhodnutí a následné kroky jsou prováděny na základě důkladného průzkumu 

 a zjištění veškerých potřebných okolností [2]. 

3.1 Mimořádné události 

Mimořádná událost je událost nebo situace vznikající v určitém prostředí. Příčinou 

MU bývají různé události, viz obrázek 1:  

 

 

Obrázek 1 Příčiny MU [zdroj vlastní] 

ŽIVELNÉ POHROMY 

HAVÁRIE, 

OHROŽENÍ KRITICKÉ INFRASTRUKTURY,  

NÁKAZY, 

NEZÁKONNÁ ČINNOST,  

OHROŽENÍ EKONOMIKY 

OHROŽENÍ VNITŘNÍ BEZPEČNOSTI ATD. 
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Mimořádná událost bývá obvykle řešena orgány a složkami bezpečnostního systému podle 

zvláštních právních předpisů. Pod názvem MU bývá v současných právních předpisech 

uváděno mimořádná situace, pohroma, nouzová situace, havárie, katastrofa [27].  

 

Podle zákona 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému je MU: 

škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, 

které ohrožují život, zdraví a majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení 

záchranných a likvidačních prací [17]. 

Ze všech definicí vyplývá, že MU je událost, kterou lze zvládnout, aniž by byl vyhlášen 

jakýkoliv z krizových stavů. 

Mimořádné události se například členěny podle původu jejich vzniku viz obrázek 2: 

 Přírodní 

 Antropogenní  

 Kombinované 

 

 

Obrázek 2 Přehled MU [29] 
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3.2 Přírodní mimořádné události 

Jsou způsobeny přírodními vlivy a nazývají se taky jinak neurogenní MU. Mezi 

nejčastější patří: 

Povodně, záplavy a zátopy – příčinou jejich vzniku je přeplnění krajiny enormním 

množstvím vody z více možných důvodů, jako jsou například přívalové a dlouhotrvající 

deště, tání sněhu, prolomení hrází nebo vodních nádrží, 

požáry – vznikají z různých druhů příčin od blesku, samovznícení, tlení či lidským 

selháním, 

sesuvy svahové – důvodem jsou horniny, sníh, 

vichřice a orkány – vlivem tlakových níží a výší v atmosféře atp., 

dlouhodobé mrazy, sněhové kalamity, námrazy a náledí, krupobití, laviny, biologické 

pohromy atp. 

V dnešní době se můžeme na většinu přírodních MU už připravit a dokonce jim  

i předcházet a to různým způsobem viz obrázek 3: 

 vyhnout se povodňovým oblastem (výstavbou objektů v zátopových oblastech, pod 

vodními díly atp.) 

 vyhnout se oblastem se sesuvy půdy, 

 zvolením vhodné výsadby jak stromů, tak polních plodin, 

 výstavbou protipovodňových hrází atp. 

 
Obrázek 3 Přírodní MU [30] 
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3.3 Antropogenní mimořádné události 

Spojují se s činností člověka. Mají podobný charakter jako MU přírodní, ale účinek 

bývá koncentrovanější a ve větší míře s lokálními dopady. 

Požár –(způsobený člověkem) příčinou vzniku bývá většinou špatná manipulace 

s otevřeným ohněm nebo elektrický zkrat spojený s výbušnou či hořlavou látkou a kouření 

atp. 

Havárie v dopravě – současná doprava má velké množství dopravních tras, po kterých se 

provádí přesun osob, materiálů, surovin a strojů. Patří sem i vodní a letecká doprava. 

Hlavní příčina bývá selháním lidského faktoru a v menší míře i techniky. 

Havárie v JEZ, výbuchy plynu, havárie v zásobování, terorismus, emigrační vlny atp. 

[28]. 

3.4 Stupně závažnosti mimořádných událostí 

Stupně závažnosti jsou dalším způsobem, jak lze rozdělit MU. Rozděluje se podle 

typu události, ztrátách na lidských životech a finančního ztrátového vyčíslení. Tento typ 

členění je uveden v tabulce 1. 

Tabulka 1 Členění MU podle stupně závažnosti [28] 

Typ mimořádné události Ztráty v počtech životů Ztráty v korunách 

Porucha 0 minimální do 100  

Nehoda jeden život do 100 000  

Havárie  několik životů okolo 1 000 000  

Neštěstí stovky životů sto milionů 

Katastrofa tisíce životů miliarda 

Apokalypsa miliony životů sto miliard 

 

Při jakékoliv MU dochází většinou k ohrožení životů, zdraví a majetku osob, které 

v nutných situacích musí být i evakuovány a to krátkodobě po dobu vyřešení situace nebo 

dlouhodobě, kdy následky MU jsou závažné, a je potřeba se o evakuované postarat. 
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4 EVAKUACE OBECNĚ 

Svůj počátek má slovo evakuace – evacuatio v latinském jazyce a v překladu 

znamená vyprázdnění. V řadě situací je evakuace nezbytným procesem, kterým lze 

zabránit ztrátám na životech. Evakuační proces v praxi má víc podob. Vyhlašuje se za 

účelem přemístění  osob z oblasti vážného ohrožení jejich života a zdraví do míst zajištěné 

ochrany a nouzového přežití Standardní postupy spočívají v rychlém opuštění ohrožených 

prostor v případě potřeby na místa, kde je zajištěné stravování a provizorní ubytování pro 

obyvatelstvo a dále taky například ustájení pro zvířata. Vyčleněné bývají skladové prostory 

pro věci. Evakuace je nejrozšířenější a nejúčinnější a v mnohých případech jediné možné 

řešení nastalé situace. Opatření pro nouzové přežití je její nezbytnou součástí. 

Pro bezchybnou a kvalitně provedenou evakuaci je potřeba: 

 přesné a důkladné zhotovení evakuačních plánů, protože evakuace není 

nahodilým procesem, kvalitní plány jsou přesným návodem pro uskutečnění 

evakuace, 

 dostatečné označení únikových tras a východů patří mezi povinnosti stanovené 

právními normami, které se týkají bezpečnosti a ochrany při práci a požární 

ochraně. 

 Všechny organizace, ale hlavně zdravotnického a sociálního zaměření, by měly mít dobře 

zpracovanou a dostatečně připravenou problematiku týkající se evakuace osob [3]. 

4.1 Členění evakuace 

Evakuace se rozděluje podle několika činitelů. Základním dělením evakuace je 

dělení podle velikosti evakuovaného území viz obr 4. Podle těchto faktorů se evakuace 

dělí: 

Obrázek 4 Členění evakuace [zdroj vlastní] 

Evakuace 
objektová 

opuštění 
objektu 

setrvání osob 
v objektu 

plošná 
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 Objektovou – kdy se evakuují osoby z jednoho nebo více různých objektů, 

obytných nebo správních budov, provozů atp. Objektová evakuace má dvě různé 

provedení: 

 opuštění objektu 

 setrvání v objektu 

 plošnou – kdy jsou evakuovány osoby z určité části nebo rozsáhlejšího území. 

Evakuují se obyvatelé z míst ohrožených MU. Mezi evakuované se nepočítají 

osoby podílející se na řízení evakuace, a ti kteří provádějí záchranné  

a likvidační práce apod. [4]. 

Nejčastější způsob dělení evakuace je podle doby, po kterou trvá, což je doba, po kterou 

jsou evakuované osoby mimo domov nebo mimo objekt, ve kterém se před evakuací 

nacházeli. Tento typ evakuace se dělí: 

 vyvedení – objekt se opouští většinou při záchranných pracích, osoby jsou 

vyvedeny z místa ohrožení a jim zajišťováno pouze ošetření a informace 

 krátkodobou – kde není potřeba dlouhodobého opuštění objektu nebo prostoru, ani 

se nerealizuje opatření, které souvisí s následnou péčí o evakuované osoby, 

 dlouhodobou – kde je potřeba dlouhodobě opustit objekt nebo prostor a učinit 

opatření související s následnou péčí formou náhradního ubytování či stravování. 

Dalším často používaným způsobem rozdělení evakuace je rozdělení z hlediska stupně 

organizovanosti. Rozlišuje se: 

 samovolnou – kdy evakuace není řízená a záleží na jednání obyvatel pole vlastního 

uvážení, 

 řízenou – kde se evakuace řídí osobami zodpovědnými za její přípravu a provedení 

[5]. 

 

Objektovou evakuací je rozuměno co nejrychlejší, krátkodobé opuštění objektu, 

který je ohrožen a to zpravidla požárem, nebezpečnou látkou, nástražným výbušným 

systémem, havárií atp. K tomu jednotlivci nebo skupiny osob použijí únikové cesty. Osoby 

se přesunou na volné prostranství nebo do chráněných prostor mimo dosah nebezpečných 

účinků, které ohrožují zdraví a životy evakuovaných. Jde o preventivní ochranu před 

nebezpečím evakuace [6]. 
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Pravidla objektové evakuace: 

 evakuaci zahajuje provozovatel objektu, pokud tak neučiní, provádí se na výzvu 

velitele zásahu, 

 způsob, jakým bude provedena, určuje také požární evakuační plán, který bývá 

zpracováván pro objekty a prostory, kde jsou složité podmínky pro zásah, nebo kde 

hrozí provozní činností vysoké požární nebezpečí, 

 evakuace se vztahuje na všechny osoby, které se nachází v  místech ohrožení 

s výjimkou osob vykonávající záchranné a likvidační práce nebo těch, kteří se 

podílí na řízení evakuace. 

Objektovou evakuaci lze rozdělit dle způsobu provedení: 

 evakuace formou opuštění objektu - kdy například osoby musí při ohrožení objekt 

opustit (charakteristická pro požární ochranu), 

 evakuace formou setrvání v objektu – kdy jde efektivnější ochranu osob vyřešit 

přemístěním do části objektu, která je konkrétně k tomu určená, při které se 

využívá ochranných vlastností staveb [7]. 

4.2 Základní činitelé evakuace osob 

Evakuaci ve velké míře ovlivňují různí činitelé. Mezi základní patří: 

 psychický stav – na psychiku působí, zda jsou obyvatelé v místnosti, kde vzniklo 

nebezpečí nebo jestli jsou při úniku nuceni se k němu přiblížit nebo neunikat  

a čekat na záchranu atp., 

 fyzický stav – mezi nejjednodušší pro evakuaci paří věk mezi 20 a 40 rokem, osoby 

mladší 20 let mají tendenci podceňovat rizika, se zvyšujícím se věkem se zvyšuje 

obtížnost pohybu, atp., 

 druh provozu a výroby – značný vliv na ochranu osob má, kde se ve chvílí 

ohrožení nachází a co provádí. Hořlavé a nebezpečné látky mají větší 

pravděpodobnost vzniku požáru; 

 stavební řešení – výrazný vliv má rozmístění únikových cest, jejich značení, různé 

protipožární ochrany atp. [6]. 
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4.3 Pozitivní a negativní jevy evakuace v objektech zdravotnického 

zařízení 

Objekty se zdravotnickým zaměřením vytváří specifické pozitivní, ale i negativní 

jevy, které mají vliv na evakuaci osob. 

Mezi pozitivní jevy patří: 

 ve větším případě jde o komunikace, které jsou prostorné pro lepší provádění 

evakuace, 

 v objektech jsou osoby trvale přítomné v prostorách, čím je větší pravděpodobnost 

zpozorování nebezpečí, 

 přítomnost nepřetržitě pracujícího personálu pro výkon evakuace osob na svých 

odděleních a zároveň možnost pomoci personálu z ostatních nezasažených 

oddělení, 

 personál absolvuje důkladnou přípravu a k tomu potřebný výcvik, pro zvládání 

mimořádných situací, 

 jsou kladeny velmi náročné stavební a provozní požadavky na zdravotnické 

zařízení a to z hlediska ochrany obyvatelstva a z hlediska požární ochrany, 

 vysoká úroveň bezpečnosti je dosažena tím, že je zajištěn systematický dohled 

kontrolních orgánů. 

K negativním jevům lze zařadit: 

 velkou pravděpodobnost vysoké koncentrace osob a to obzvlášť u vícepodlažních 

objektů, 

 imobilita a snížená pohyblivost u značné části osob, 

 pacienti připojení a životem závislí na přístrojích, 

 pacienti s psychickým narušením z důvodu špatného zdravotního stavu  

a nenadálého nebezpečí, 

 lékařské zákroky a operace vyžadující nutné dokončení bez ohledu na situaci. 

Ve srovnání s ostatními druhy objektů a staveb bude evakuace zařízení se zdravotnickým 

zaměřením z hlediska náročnosti mimořádnou záležitostí [4]. 
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4.4 Evakuace osob s omezenou schopností pohybu 

V posledních letech ve většině vyspělých zemí se snaží o zpřístupnění veřejných 

budov hendikepovaným osobám. Podle statistik má 20% obyvatelstva postižení určitého 

typu. Z toho 90% žije v soukromých domácnostech a 5% z nich je neschopno opustit svůj 

domov. Velká skupina osob má více než jedno postižení [26]. 

Za osoby s omezenou schopností pohybu se považují: 

 osoby se sníženou sluchovou schopností vnímání,  

 osoby se sníženou pohyblivostí,  

 osoby odkázané na pomoc druhých,  

 děti od 3 do 6 let a osoby starší 60 let.  

Mezi osoby neschopné samostatného pohybu se řadí: 

 osoby se sníženou zrakovou schopností vnímání,  

 imobilní osoby (závislé při úniku na pomoci druhých), 

 děti do 3 let, 

 osoby pod dozorem (psychiatrické léčebny, nápravná zařízení).  

U osob s postižením je zřejmé, že se budou pohybovat pomaleji než ostatní. Příklad 

rychlostí jejich pohybu po rozdílných terénech je uveden v[m.s
-1

/m.min
-1

]  tabulce 2 [6]. 

Tabulka 2 Příklady rychlostí pohybu osob s postižením [6] 

Druh omezení Rovná komunikace 
Schody 

Nahoru Dolů 

Elektrický vozík pro 

invalidy 
0,89/53,4 X X 

Manuální vozík pro 

invalidy 
0,69/41,4 X X 

Berle 0,94/56,4 0,22/13,2 0,22/13,2 

Hůl 0,81/48,6 0,35/21,0 0,32/19,2 

Opěrný rám 0,57/34,2 X X 

Bez pomůcky 0,95/57,0 0,43/25,8 0,36/21,6 

Bez postižení 1,25/75,0 0,70/42,0 0,70/42,0 
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Rovný terén: 

Hodnoty rychlosti pohybu osob byly pozorovány u jednotlivce. Pokud v davu osob bude 

aspoň jedna s pohybovým omezením, dojde ke snížení rychlosti všech osob. Z toho 

vyplývá poznatek, že v případě evakuace budou nuceny všechny evakuované osoby svoji 

rychlost přizpůsobit s postiženými. 

Schody: 

V případě úniku po schodech bylo pozorováno opakované odpočívání během chůze a větší 

jistota v chůzi při stoupání. Vysoké procento osob bez podpůrných prostředků využilo 

zábradlí při stoupání i při sestupu. 

Dveřní překážka: 

Stejně tak i doba potřebná pro průchod dveřmi pro hendikepované osoby je omezujícím 

faktorem s vlivem na čas a sílu potřebnou k překonání dveřní překážky. Příklady časů 

potřebných k průchodu hendikepovaných osob při průchodu dveřmi jsou uvedeny 

v tabulce 3. 

 

Tabulka 3 Časy potřebné k průchodu hendikepovaných osob dveřmi [6] 

Síla potřebná 

k překonání [N] 

Pohyb s pomocí berlí 

[s] 

Pohyb s pomocí 

hole[s] 

Pohyb s pomocí 

chodícího zařízení[s] 

21 3,7 3,7 7,9 

30 3,0 3,8 6,3 

42 3,8 4,0 5,2 

51 3,6 4,3 7,9 

60 3,8 4,7 5,2 

70 3,9 4,6 6,2 

 

Z naměřených hodnot je snadné rozeznat, že doba průchodu dveřmi narůstá se zvyšujícím 

se požadavkem na sílu, kterou je potřeba vynaložit při jejich překonání. 

Pro připravenost na evakuaci osob s jakýmkoliv postižením je potřeba vyvinout značné 

úsilí pro vyhledání různých potřebných opatření, které budou v případě evakuace 

obrovským pomocníkem jak pro evakuované, tak pro personál a složky IZS [6]. 
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5 CHARAKTERISTIKA DOMOVA SENIORŮ 

Posuzovaný objekt je situován v  okrajové části města, v klidné kopcovité oblasti 

zastavěné rodinnými domy, kde neprotéká žádný vodní tok a podél komplexu vede jen 

místní komunikace. Byl postaven, a je využíván jako domov seniorů, viz obrázek 5. Je 

příspěvkovou organizací patřící pod město. 

 

Obrázek 5 Domov seniorů [24] 

5.1 Domov seniorů 

Objekt je složený ze tří částí, které tvoří dva pavilony P1 a P2 určené k trvalému 

obývání a hospodářský pavilon H, který plní funkci technického a stravovacího zázemí. 

Většina seniorů je imobilní s omezenou schopností pohybu,  

Pavilon H – objekt s hlavním vstupem: 

  součástí pavilonu H je plynová kotelna III. kategorie umístěna v suterénu budovy, 

  propojení pavilonů P1 a P2 je zkonstruované v prvním nadzemním podlaží 

spojovacími chodbami přes pavilon H, 

 pavilony P1 a H jsou propojeny podzemním podlažím, 

 pavilon H má svůj samostatný výtah, který také nelze při evakuaci použít, 

 nosná konstrukce hospodářského pavilonu je tvořena z ocelových sloupů a výplně 

vystavěné cihelným zdivem, 
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 hlavní vchod do objektů je situovaný z Jungmannovy ulice přes hospodářský 

pavilon viz obrázek 6, 

 

Obrázek 6 mapa domova seniorů [24] 

  v  nadzemním patře pavilonu H jsou místnosti využívané k běžnému provozu jako 

například varna, jídelna, společenská místnost, sociální zařízení atp., 

 podzemní části pavilonu mají skladové prostory, údržbové místnosti, kotelnu 

s provozem na zemní plyn, prádelnu a prostory potřebné k fungování domova 

seniorů [8]. 

Pavilony P1 a P2 – obytné objekty: 

 požárně dělené budovy P1 a P2 jsou určeny k ubytování osobám ve věkové hranici 

starší nad šedesát let a výjimky, které tvoří klienti s vážným onemocněním, 

 klienti s vážným onemocněním jsou ubytovaní v třetím patře pavilonu P2, 

 v oddělení pavilonu P2 vážně nemocných je 24 hodin pod zámkem z důvodu 

zabránění nekontrolovaného opuštění objektu vážně nemocnými klienty z hlediska 

jejich bezpečnosti a ochrany, je zde sesterna, 

 kapacita pavilonu P1 je 110 osob max. a pavilonu P2 105 osob max., 

 aktuální údaje o počtu a rozmístění jednotlivých osob jsou k dispozici na 

sesternách, 
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 stěžejní konstrukce objektů je složena z nehořlavého materiálu, 

 u pavilonů P1 a P2 bylo využito panelové technologie, 

 stropním materiálem je prefabrikovaný beton, 

 střechy mají všechny tří objekty rovné, kryté živičnou krytinou, 

 pavilony P1 a P2 jsou svými rozměry stejné, jen polohově jinak situované, 

 oba dva mají 4 nadzemní podlaží a 1 podzemní, 

 v obou objektech jsou umístěny tři výtahy, které v případě evakuace nesmí být 

z hlediska bezpečnosti použity, 

 schodiště kolem výtahů je určené jako úniková cesta, 

 pro imobilní osoby je to prostor pro krátkodobou evakuaci, kde v případě nebezpečí 

při evakuaci vyčkají na záchranu, 

 přízemní části mají pavilony P1 a P2 svůj boční nouzový východ, 

 v jednotlivých podlažích jsou jednolůžkové a dvojlůžkové pokoje pro seniory  

a místnosti potřebné k běžnému chodu domova seniorů [8]. 

5.2 Personální zabezpečení 

Starost o seniory po stránce zdravotní a organizaci všeobecného denního režimu 

s organizovaným programem obstarává během všedního dne zhruba šedesát lidí. 

Zabezpečení v denních hodinách: 

 třicet lidí obstarává činnost zdravotního personálu. Tvořený je ze zdravotních 

sester, pracovníků v sociálních službách a lékaře, 

 k dalším třiceti lidem se řadí vedení domova seniorů, administrativní pracovníci, 

kuchařky, uklízečky, zaměstnanci prádelny a údržbáři, 

 v určené dny dochází na základě domluvy do domova externí pracovníci určení 

pro vyžadovanou specifickou činnost. 

 

Zabezpečení v nočních hodinách: 

 v nočních hodinách jsou pro obsluhu obou dvou čtyřpodlažních pavilonů pro 

zdravotní a bezpečnostní zajištění klientů v celém komplexu celkem 4 + 1 osoby 

z personálu. Čtyři pracovníci v sociálních službách a 1 zdravotní sestra. Každý 

pracovník má na starosti dvě podlaží. Zdravotní sestra funguje v případě potřeby 

pro celý komplex. 
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5.3 Technické bezpečnostní opatření 

Technické zabezpečení domova seniorů je asi stejně jako v každém jiném domově 

v naší republice na ne moc dobré úrovni. Vše se odvíjí od finančních možností, kde je 

všeobecně velmi špatný základ a z důvodů úsporných opatření se šetří a to bohužel i na 

úsecích, kde by v případě MU takového rozsahu, že by bylo nutné provést evakuaci, došlo 

s velkou pravděpodobností k závažným nehodám s katastrofickými následky. 

Zabezpečení se týká hlavně požární ochrany. Ta by měla být pro popisovaný domov 

seniorů zajištěna s velkou pečlivostí, protože hrozba tohoto druhu je pro domov seniorů 

velmi významná. 

Mezi technické opatření z bezpečnostního hlediska patří: 

 hlavní uzávěry energií: 

 hlavní uzávěr plynu umístěný mimo objekt v blízkosti hospodářského 

pavilonu viz obrázek 7, 

 hlavní uzávěry vody nainstalovány v objektech pavilonů a to v pavilonu P1 

v suterénu a v pavilonu P2 pod schodištěm viz obrázek 7, 

 hlavní vypínač elektriky je v trafostanici, která je umístěna mimo objekt  

a v suterénu hospodářského pavilonu v rozvodně viz obrázek 7, 

 

 

Obrázek 7 Plánek rozmístění hlavních uzávěrů plynu a elektřiny [8] 

 v celém objektu je proveden vnitřní hydrantový systém a v přilehlé ulici je 

hydrantový systém města, pod které domov seniorů spadá, 
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 objekty jsou vybaveny hasicími přístroji v požadovaném počtu a kvalitě stanovené 

platnými právními předpisy, které jsou umístěné na označených místech  

a pravidelně kontrolované, 

 do jednotlivých pokojů je zavedený domácí rozhlas, který však není v provedení do 

požáru, 

 ústředny rozhlasu jsou umístěné v pavilonu P1 v pokladně a v pavilonu P2 

v suterénu v úseku doplňkové odborné činnosti, 

 na všech schodištích a chodbách je nainstalované nouzové osvětlení s náhradním 

akumulátorovým zdrojem umístěným v přízemních prostorech hospodářského 

pavilonu, jeho spouštění je automatické z hlavního rozvaděče,  

 v objektu jsou umístěny na viditelných místech výstražné cedulky s upozorněním 

na zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm, místa pro kuřáky jsou vytýčena 

a označena, 

 evakuační podložky určené pro evakuaci jsou umístěny v určených místnostech 

v suterénu pavilonu P2, 

 je vedena evidence ubytovaných seniorů s přesnými počty imobilních osob 

odkázaných na veškerou pomoc od druhé osoby v případě evakuace, 

 schodiště kolem výtahu určené jako prostor pro krátkodobou evakuaci je od 

hlavních prostor oddělené požárními uzávěry – protipožárními dveřmi, které jsou 

instalovány také v jednotlivých vstupech do obytných částí – buněk. Plní funkci 

omezení přenosu požáru po stanovenou dobu ze zasaženého prostoru,  

 pavilony mají označené nouzové východy, které jsou při běžném denním provozu 

uzamčeny. Jednotlivé klíče jsou označeny a umístěny na určeném místě. K použití 

jsou určeny jen v případě nouze. Další klíče jsou v zapečetěných skříňkách přímo 

u vybraných východů, co je vyznačeno na únikovém a záchranném plánu, 

 všechny potřebné údaje pro evakuaci jsou zpracovány graficky a zveřejněné na 

viditelných a označených místech jednotlivých podlaží [8]. 
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5.4 Negativa bezpečnostního hlediska objektu 

Po zhodnocení stávající situace domova seniorů jsou znatelné slabé stránky jeho 

zabezpečení pro situaci, kvůli kterým by byla evakuace ubytovaných seniorů, zvláště těch, 

jejichž pohyb je značně omezený, více než obtížná. Jednotlivé bezpečnostní opatření, 

jejichž návaznost na sebe je v běžném zabezpečení nutná, by z důvodu absence či 

nefunkčnosti prodloužily dobu příjezdu složek IZS a tím by byly ohroženy životy a zdraví 

seniorů. 

 

Mezi zásadní negativa patří: 

 v celém komplexu není instalována žádná bezpečnostní signalizace, 

 objekt není napojen na pult centralizované ochrany (PCO), 

 v případě požáru a jakékoliv MU je spojení se složkami IZS závislé na oznámení 

přes mobilní telefon, 

 v objektu není vrátnice se stálou službou, 

 pokoje jsou vybaveny postelemi na kolečkách, které jsou však pro evakuaci 

nepoužitelné. Šířka dveřního otvoru je užší než šířka postele, 

 výtahy nejsou určeny pro evakuaci, 

 evakuační podložky jsou uskladněny v suterénu pavilonů, 

 problém s nácvikem evakuace z důvodů obav odpovědných zaměstnanců, které 

pramení z vysoké pravděpodobnosti ohrožení zdraví klientů, v některých případech 

i obavy ze smrtelných následků (mozková a srdeční příhoda atp.), 

 v nočních hodinách má službu maximálně 5 lidí na cca 215 seniorů, z nichž 

nadpoloviční většina je pohybově omezena. 

5.5 Identifikace zdrojů rizik 

Evakuační plány a všechny podobné písemnosti se zhotovují na základě zkušeností 

z dřívějších dob, kdy lidé nepřipraveni a bez preventivních opatření při MU přicházeli  

o životy, zdraví a majek. Aby se mohly zdroje rizik řešit, je třeba je umět zavčas odhalit. 

Ani domov seniorů, který leží v klidné okrajové části města, se těmto záležitostem nemůže 

vyhýbat a proto je třeba možné zdroje rizika identifikovat, aby se jim mohlo předcházet 

nebo aspoň mírnit jejich následky. 
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Možné zdroje rizika: 

 požár – z hlediska hořlavosti jsou v objektu běžné hořlavé předměty – papír, dřevo 

plasty, textilie, v částech obytných prostor je položena podlahovina  

z polyvinylchloridu, sklady potravin a prádla, sklady hygienických prostředků, 

údržbářské místnosti a plynová kotelna, spisovny. Zdrojů požáru může být víc: 

 požár následkem výbuchu plynu – pokud unikne zemní plyn do ovzduší, 

může nastat situace, že se vzduchem vytvoří výbušnou směs, která svým 

snadným vznícením zapříčiní požár při: 

 iniciaci ohněm (hořící zápalka nebo svíčka), 

 elektrickou jiskrou (vypínač elektrického osvětlení), 

 intenzivním třením, 

 od silně rozpálených ploch, 

 požár z nedbalosti (nedopalek cigarety), 

 požár založený úmyslně zaměstnancem, 

 požár následkem elektrického zkratu (elektrických spotřebičů atp.); 

 výbuch plynu (demolice) – velkým rizikem z hlediska výbuchu plynu je kotelna 

umístěna v suterénní části hospodářského pavilonu, která je hlavním zdrojem tepla 

pro pavilony a zdrojem energie pro kuchyň a prádelnu,  

 povodeň - zdroj povodňového rizika je minimální s malou pravděpodobností 

výskytu. Jen v případě extrémních přívalových dešťů by mohlo dojít k proniknutí 

dešťové vody do suterénních prostor objektu a to v takové míře, že by došlo jen 

k minimálním škodám a bez ohrožení osob, 

 kriminální činnost - nastražení bomby nebo neznámé nebezpečné látky, 

 kriminální činnost - násilí proti skupině lidí. 

V obou dvou posledních příkladech je velké procento úspěšnosti vniknutí do objektu 

z důvodu absence stálé služby ve vstupních prostorách hospodářského pavilonu. Je to 

důsledek úsporných opatření, které má za následek špatně kontrolovatelný vstup a výstup 

do prostor objektu v hodinách, kdy budova není uzamčená. 
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6 POSOUZENÍ VÝSLEDKŮ ANALÝZY RIZIK ZVOLENOU 

METODOU 

 

Míru rizika, jinak také pravděpodobnost škodlivých následků, které plynou z hrozby  

a ze zranitelnosti zájmů, je možné posoudit pomocí analýzy rizik. Analýza vychází 

z pravděpodobnosti, že jde těmto hrozbám čelit. Metoda FMEA (Failure Mode and Effects 

Analysis) díky své univerzálnosti našla uplatnění v dlouhé řadě oblastí. Poprvé v 60 letech 

minulého století během vesmírného programu APOLLO společnosti NASA, kde se stala 

zdrojem pro hledání závažných rizik. Je natolik univerzální, že časem našla uplatnění taky 

v oblasti řízení rizik, kvality a řízení bezpečnosti [22]. 

 

6.1 Analýza FMEA 

Analýza způsobů a důsledků poruch – metoda FMEA, je založena na příčinách 

selhání a jejich následků a umožňuje hledání dopadů a příčin na základě systematicky  

a strukturovaně vedených selhání. 

 

Identifikovaná rizika jsou hodnocena podle veličin: 

 pravděpodobnost vzniku (P),  

 následek (N), 

 odhalitelnou rizika (H). 

 

Výpočet míry rizika je uveden ve vzorci 1:  

 

 

 

 

𝑹 = 𝑷 × 𝑵 × 𝑯     (1) 
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6.2 Hodnocení rizik 

Pravděpodobnost vzniku a závažnost následků rizika je uvedena v tabulce 4. 

 

Tabulka 4 Pravděpodobnost vzniku a závažnost následků [zdroj vlastní] 

Bodové 

hodnocení 
Pravděpodobnost vzniku 

1 Nahodilá – velice nepravděpodobná 

2 Spíše nepravděpodobná 

3 Pravděpodobná 

4 Velmi pravděpodobná 

5 Trvalá hrozba 

 

 

Hodnocení míry následků rizika je uvedeno v tabulce 5. 

 

Tabulka 5 Hodnocení míry rizika [zdroj vlastní] 

Celková 

hodnota 
Celková hodnota 

1 Zanedbatelná 

2 Malá 

3 Střední 

4 Velká 

5 Kritická 
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Hodnocení odhalitelnosti rizika je uvedeno v tabulce 6. 

 

Tabulka 6 Hodnocení odhalitelnosti rizika [zdroj vlastní] 

Bodové 

hodnocení 
Odhalitelnost 

1 Riziko odhalitelné v době kdy je spácháno 

2 Snadno odhalitelné riziko 

3 Středně odhalitelné riziko 

4 Nesnadně odhalitelné riziko 

5 Neodhalitelné riziko 

 

 

 

Vyhodnocení míry rizika je uvedeno v tabulce 7. 

 

Tabulka 7 Vyhodnocení míry rizika [zdroj vlastní] 

Bodové 

hodnocení 
Výsledná míra rizika 

1 - 3 Bezvýznamné riziko 

4 - 10 Akceptovatelné riziko 

11 - 50 Střední riziko 

55 - 99 Nežádoucí riziko 

100 - 125 Nepřijatelné riziko 
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Analýza FMEA je uvedena v tabulce 8. 

 

Tabulka 8 Analýza FMEA [zdroj vlastní] 

Rozeznání rizika P N H 

P
x

N
x

H
 

Míra rizika 

Požár následkem výbuchu plynu – 

iniciace ohněm (hořící zápalka nebo 

svíčka) 

2 3 2 12 Střední riziko 

Požár následkem výbuchu plynu – 

elektrickou jiskrou (vypínač 

elektrického osvětlení) 

3 3 3 27 Střední riziko 

Požár následkem výbuchu plynu – 

intenzivním třením 
2 2 4 16 Střední riziko 

Požár následkem výbuchu plynu – od 

silně rozpálených ploch 
2 3 3 18 Střední riziko 

Zřícení objektu následkem výbuchu 

plynu 
2 4 4 32 Střední riziko 

Požár následkem zkratu na 

elektrickém spotřebiči 
2 2 2 8 

Akceptovatelné 

riziko 

Povodeň následkem přívalového deště 2 2 1 4 
Akceptovatelné 

riziko 

Požár z nedbalosti (nedopalek 

cigarety) 

 

3 4 3 36 Střední riziko 
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Požár založený úmyslně 

zaměstnancem 
2 4 4 32 Střední riziko 

Kriminální činnost – nastražení 

bomby nebo jiné nebezpečné látky 
2 4 3 24 Střední riziko 

Kriminální činnost – násilí proti 

skupině lidí 
2 5 4 40 Střední riziko 

 

6.3 Hodnocení analýzy FMEA 

Z výsledků analýzy FMEA byly zpracovány příčiny selhání, které by mohly v domově 

seniorů vzniknout a jejich možné následky. Z těchto jednotlivých druhů potencionálních 

rizik lze vyčíst, že: 

 na předních místech výsledků analýzy byla stanovena rizika týkající se obecně 

selhání lidského faktoru v různých podobách. U tohoto druhu rizika v běžných 

podmínkách domova seniorů je značně složitá odhalitelnost zároveň 

s pravděpodobností jejího vzniku. Odhadnou chování obyčejného člověka ať už  

v postavení klienta nebo zaměstnance je v různých situacích téměř nemožné  

a proto rizika s tímto problémem dosáhla vyšších hodnot. Zároveň riziko v podobě 

zřícení objektu je v našich podmínkách těžce představitelné oproti možným 

následkům, které by v takové situaci byly zcela jasné svojí katastrofálností. 

Bodové hodnocení těchto rizik umístěných na předních příčkách analýzy je 

v rozmezí od 32 do 40bodů což představuje zvýšené hodnoty středního rizika, 

 požár následkem výbuchu plynu elektrickou jiskrou (vypínač elektrického 

osvětlení) je riziko ohodnocené 27 body, 

 24 bodů v analýze bylo přiřazeno kriminální činnosti nastražení bomby nebo jiné 

nebezpečné látky, 

 požár následkem výbuchu plynu od silně rozpálených ploch je rizikovou variantou 

s 18 body. V prostorách blízko kotelny je prádelna a údržbová místnost kde by 

mohly být potencionální zdroje nadměrného tepla, do kategorie, která vyžaduje 

stejné opatření, spadá i požár s následkem výbuchu plynu následkem tření, 

analýzou ohodnocený 16 body, 
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 12 bodů bylo přiřazeno riziku požáru následkem výbuchu plynu, který by byl, 

iniciovaný ohněm ze zapálené zápalky či svíčky. Poslední dvě místa ohodnocené 

analýzou rizik jako akceptovatelné rizika s bodovým hodnocením 4 a 8 bodů, byla 

přidělena situacím, kdy by mohlo dojít k požáru následkem zkratu na elektrickém 

spotřebiči, a povodni následkem přívalového deště. Pravděpodobnost těchto druhů 

rizika je v případě domova seniorů velmi malá, a pokud by k ní došlo, tak 

v omezené míře a jen v určitých místech objektů.  

 

V analýze jsou značné bodové rozdíly. Rizika, která se zdají být méně pravděpodobná, 

mají někde vyšší bodovou hodnotu z důvodu vyšších hodnot zvolených v tabulce následků 

a odhalitelnosti rizik. To znamená, že riziko, které je méně pravděpodobné, ale jeho 

odhalení je složité a následky katastrofické, se musí brát stejně vážně jako riziko, které 

může s velkou pravděpodobností nastat, ale bylo by včas odhaleno a jeho následky neměly 

až tak tragický dopad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

7 POSTUPY A OPATŘENÍ PRO BEZPEČNOST PŘI MU 

Zhotovenou analýzou rizik se daly zjistit různé hodnoty závažnosti možného ohrožení 

domova seniorů. Pro zabránění vzniku nebo zmírnění možných následků určených rizik 

byly navrhnuty tyto opatření a postupy pro zajištění bezpečnosti při MU. 

7.1 Násilí proti skupině 

Rizika s vysokými počty bodů jsou v analýze spojené s negativní nezákonnou činností 

člověka. Hodnocení takovými hodnotami je z důvodů obtížného odhalení a možností 

velkých následků daného rizika. K opatření pro jeho zabránění by jako patřičné bylo 

navrhnout: 

 vhodnost kamerového systému, 

 instalace elektronické zabezpečovací signalizace (EZS), 

 1 pracovníka na každé směně pro sledování systému a plnícího zároveň funkci 

fyzické ostrahy u hlavního vchodu, 

 napojení na PCO, pro nejrychlejší a nejspolehlivější spojení s HZS a složkami IZS 

viz obrázek 8. 

 

 

Obrázek 8 PCO [37] 
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7.2 Požár z nedbalosti 

V hodnocení rizik druhé místo zaujal požár z nedbalosti zaviněný zapálením 

z nedopalku cigarety nebo jakýmkoliv jiným způsobem. I přes dosud učiněné opatření 

formou varovných cedulek se zákazem, je toto riziko ve statistických údajích na jednom 

z prvních míst žebříčku nehodovosti.  

Opatření nutné k jeho odstranění: 

 zajistit celý komplex elektronickou protipožární signalizaci (EPS), která je 

předepsaná od počtu ubytovaných – 50 lidí: 

 kouřovými detektory  

 požárními čidly  

a to na základě zvážení odborníků, kteří učí přesně kam které zařízení umístit a naopak kde 

by bylo třeba nevhodné, 

 obytné buňky zajistit nouzovými tlačítky pro včasné informování o případném 

požáru ze strany seniorů viz obrázek 9, 

 

Obrázek 9 Tísňové tlačítko [38] 

 napojení na PCO, aby informace v co nejkratší době byla doručena formou signálu 

na HZS pro co nejrychlejší jejich dojezd, 

 podle předpisu značený zákaz kouření v celém objektu formou varovných cedulek 

upevněných na viditelných místech, 

 pravidelné kontroly a revize ručních hasicích přístrojů prováděné odborníkem 

s určením odpovědnosti za správnost provedení. 
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7.3 Požár založený zaměstnancem 

Riziko tohoto druhu je ohodnoceno vysokým počtem bodů z důvodu těžké 

odhalitelnosti a možných rozsáhlých následků. Návrhem pro opatření je: 

 doporučená opatření EZS, EPS, PCO, hasicí přístroje viz kapitoly 6.1, 6.2, 

 pečlivý výběr zaměstnanců s absolvováním speciálního psychologického 

vyšetření v  požadované činnosti sociální péče, 

 v rámci možností projevení zájmu o jejich osobu a jejich běžný život, 

 nepodceňovat jakékoliv psychické narušení (ztráta člena rodiny, domácí 

násilí, problémové děti, odchod partnera atp.) 

 poskytnout psychickou podporu a popřípadě odkázat na odbornou pomoc. 

7.4 Požár následkem výbuchu plynu 

Požár s následkem výbuchu vyšel v analýze jako nejčastější riziko pro vznik MU. Je to 

podmíněné kotelnou s provozem na plyn, která zajišťuje energii pro vytápění objektů  

a zdroj energie pro chod prádelny a kuchyně. Iniciace požáru je podmíněna různými zdroji, 

ke kterým bylo potřeba přiřadit různé opatření, které by mělo zaručit větší bezpečnost pro 

objekty a hlavně jejich obyvatele. Opatření pro jednotlivá rizika výbuchu: 

Pro únik plynu celkově: 

 pravidelné provádění revize plynového kotle, rozvodů a uzávěru, 

 určení odpovědností za správné provedení revizí měla být opatřením, které umožní 

ve velké míře zabránit vzniku rizika, 

 instalace detektorů plynu, které signalizují ve chvíli, kdy koncentrace plynu ve 

vzduchu dosáhne 5 – 10 % dolní meze výbušnosti viz obrázek 10, 

 

Obrázek 10 Detektor plynu [31] 
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 instalaci je třeba navrhnout i tam, kde vedou rozvody plynu, ale často se na ta 

místa nechodí. 

Hořící svíčka, zápalky atp.: 

 opatření z kapitol 6.1, 6.2, 

 opakované informování o nebezpečnosti otevřeného ohně a kontroly seniorů 

v používání zdroje ohně jako jsou například zápalky a svíčky, 

 na společných veřejných prostorách jasně viditelné cedulky s varováním na 

nebezpečnost manipulace s otevřeným ohněm viz obrázek 11 atp. 

 

Obrázek 11 Informační zákazová cedule [32] 

Elektrická jiskra: 

 pravidelné revize elektrických spotřebičů a elektrorozvodů, 

 určení odpovědnosti viz kapitola 6.4, 

 dodržování předpisů v případě používání elektrických spotřebičů a zároveň 

používání jen schválených spotřebičů podle platných bezpečnostních norem, 

 pravidelná kontrola praček, sušiček, mandlů a žehliček a strojového vybavení 

údržby. 

Intenzivní tření a silně rozpálené plochy: 

 pravidelná kontrola strojového vybavení prádelny a údržby. Periodické revize  

a určení odpovědnosti za správnost jejich provedení viz část - Elektrická jiskra. 
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7.5 Zřícení objektu následkem výbuchu plynu 

Míra následků rizika v tomto případě je sice hodně vysoká, ale možnost, že by mohla 

nastat, je v analýze ohodnocená bodově nízkou pravděpodobností. Přesto bylo zařazeno do 

druhu rizik, která by v případě jeho uskutečnění znamenala pro domov seniorů, MU  

s tragickým následkem viz obrázek 12. Opatření v tomto druhu rizika: 

 revize plynového zařízení společně s instalací detektorů plynu zmíněných 

v předchozích kapitolách, 

 přesná evidence ubytovaných klientů. 

 

Obrázek 12 Vyhledávání osob v zříceném objektu [36] 

7.6 Požár následkem zkratu na elektrickém spotřebiči 

Požár iniciovaný tímto způsobem je velmi málo pravděpodobný. Přesto však se 

nemůže podceňovat a je potřeba ho brát jako možné riziko. K opatřením pro eliminaci 

tohoto druhu rizika v tomto případě bylo navrhnuto: 

 dodržování předpisů v případě používání elektrických spotřebičů. Používání jen 

schválených spotřebičů podle platných bezpečnostních norem viz tabulka 9, 

 používání elektrických spotřebičů na označených místech a jen pověřenými 

osobami (zaměstnanci). 
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Tabulka 9 Revize elektrospotřebičů [35] 

 

 

7.7 Povodeň následkem přívalového deště 

Objekt posuzovaného domova seniorů se nachází v kopcovitém terénu, kde neprotéká 

žádný vodní tok, takže riziko povodně do analýzy ani zařazeno nebylo. Avšak možnost 

zatopení přízemních prostor vlivem přívalového deště už znamená pro daný objekt určitou 

hrozbu, která se však dá při MU tohoto druhu odhadnout. Bodové hodnocení v analýze 

vyšlo nízké. Opatření učiněná pro předcházení rizika a jeho následků: 

 nářadí a prostředky pro co nerychlejší úklid, aby se zabránilo větším škodám, 

 provést sanaci pro rychlý návrat do běžného stavu viz obrázek 13. 

 

Obrázek 13 Sanační prostředky- vysoušeče zdiva [33] 
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7.8 Opatření celková 

Každé riziko má své specifické požadavky na provedení opatření potřebných pro možnost 

jeho včasného odhalení a následné zmírnění následků. Všechny ale společně vyžadují 

určité opatření, které použijí při jakékoliv MU. 

 potřeba pravidelných školení zaměstnanců domova seniorů z hlediska požární 

ochrany, jejich nácviku evakuace s postupy a opatřeními, které jsou potřebné ke 

zmírnění škod a následků,  

 pravidelná informovanost seniorů v kombinaci s  nácviky, aby v případě reálného 

nebezpečí v maximální míře dokázali spolupracovat s personálem, 

 vést seznam ubytovaných seniorů s detailními informacemi o přesném umístění  

a stupni mobility jednotlivých osob, 

 pro lepší orientaci při evakuaci ve večerních a nočních hodinách a v případě silného 

zakouření, je vhodná instalace luminiscenčních symbolů a značení viz obrázek 14, 

které v kombinaci s nouzovým osvětlením poskytne lepší orientaci při evakuaci. 

Jsou to při nouzovém světle snáze viditelné symboly, které mají význam zvlášť  

u osob se zrakovým postižením. U seniorů se dá předpokládat zhoršený zrak,   

 

 

Obrázek 14 Luminiscenční značení únikových cest [40] 
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 zavést varovný systém pro včasné a přesné informování a v případě potřeby 

varování obyvatel ne jen postižených prostorů, 

 posílit noční směny, tak aby na každém patře každého pavilonu byl aspoň jeden 

zaměstnanec, 

 zavést stálou službu na vrátnici, 

 pro snadnější manipulaci a pravděpodobnost většího počtu evakuovaných osob 

vyvezených z ohroženého prostoru, vhodnost pořízení přístrojů zvaných schodolez 

viz obrázek 15 nebo evakuační židle, a to k současným evakuačním podložkám.  

V mnoha evropských zemích je instalace schodolezů nebo evakuačních židlí  

v takovémto prostředí uzákoněna. Člověk s nižší váhou bez problému uveze těžší 

osobu s jakoukoliv manipulací jako třeba bezpečný sjezd po schodišti [23]. 

 

 

Obrázek 15 Schodolez a úložný prostor [39] 
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8 NÁVRH EVAKUAČNÍHO PLÁNU 

Výsledkem práce je analýza rizik, která posuzuje jednotlivé příčiny selhání  

a možné vzniklé následky, které by mohly nastat při jednotlivých MU v domově seniorů. 

Bylo potřeba navrhnout patřičná opatření pro jednotlivé události. Domov seniorů je v jisté 

míře připraven na možné MU, ale vždy se najde určitý prostor pro zlepšení. Ve své 

dosavadní historii zatím nedošlo u zmiňovaného objektu k vážnější situaci, kdy by byla 

ohrožena bezpečnost ubytovaných klientů, přesto jsou v této závěrečné části navrženy 

možná opatření, která mohou přispět k tomu, aby v případě MU, byla případná evakuace 

všech obyvatel domova seniorů včasná a bezpečná. 

 

8.1 Evakuační plán 

V evakuačním plánu byly použity prvky ze stávajícího evakuačního plánu a vlastní návrhy, 

které přispějí k zefektivnění evakuace osob. 

 

1. Řídící evakuace – evakuaci řídí ředitel domova seniorů nebo zástupce ředitele, 

v případě jejich nepřítomnosti (v hodinách 19:00 – 07:00) službu konající 

registrovaná setra ve službě. 

2. Místo odkud je evakuace řízena – jedno ze schodišť zasaženého pavilonu (slouží 

jako úniková cesta a prostor pro krátkodobé ukrytí imobilních osob). 

3. Způsob jakým bude evakuace vyhlášena – místo původního rozhlasu, který 

nesplňuje protipožární požadavky, bylo navrženo varování obyvatel v ohrožených 

prostorech prostřednictvím informačního systému, kterým budou vyzváni 

k opuštění pavilonu značenými evakuačními cestami. Současně budou informováni 

obyvatelé v ostatních pavilonech a udělí se jim potřebné pokyny a poskytnou 

informace.  

4. Způsob a podmínky k provedení evakuace: 

 původní způsob informování HZS přes mobilní telefon MU, se jevil jako 

nedostatečný. Byla navržena instalace EPS a EZS, která zaznamená událost  

a předá informaci na PCO, PCO předá informaci HZS a ostatním složkám IZS, 

 přivolání pomoci z řad zaměstnanců podle aktualizovaného seznamu (jsou  

v mimopracovní době) mobilním telefonem, 
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 všichni pracovníci domova zajistí otevření oken a únikových východů zejména 

uzamčených, pro případ zakouření, 

 důležité bylo doplnění evakuačních zařízení k provádění evakuace imobilních 

osob, kde dosud byly k dispozici jen evakuační podložky. Evakuaci osob 

s větší hmotností opakovaně za sebou by s tímto druhem evakuačního vybavení  

s obtížemi zvládly osoby se slabší tělesnou schránkou. Navržené přístroje jsou 

dobře a rychle manipulovatelné v různých terénech bez ohledu na váhu vezené 

osoby (schodolezy, evakuační židle) [23], 

 evakuace bude prováděna po vyznačených evakuačních cestách, vyznačeným 

evakuačním východem, 

 evakuovány budou přednostně osoby z míst ohniska zasažení, 

 po příjezdu HZS budou předány informace o aktuálním rozmístění mobilních  

a imobilních osob hasičům a zároveň předány graficky zpracované evakuační 

plány objektu, pravidelně aktualizované viz přílohy grafických map 1-12.  

5. Umístění evakuovaných – podle původních plánů a stejně i podle nově 

navržených plánů se budou evakuované osoby shromažďovat v neohrožených 

prostorách jednotlivých pavilonů dle určení řídícího evakuace podle možných 

podmínek, tak aby nebyly překážkou pro hasiče a jejich zásah. 

6. Evidence evakuovaných – evidenci evakuovaných osob s kontrolou zajistí 

pracovník řídící evakuaci, který určí osoby k jeho provedení. 

7. Pokyny při evakuaci: 

 pro evakuaci nepoužívat výtahy- nejsou evakuační, do budoucna v případě 

úvahy o rozšíření kapacity domova seniorů by bylo vhodné předělání výtahů na 

evakuační a v případě omezení stávajícího schodiště zhotovení venkovního 

evakuačního schodiště, 

 evakuační trasy určuje řídící evakuace podle stávajících podmínek, 

 pořadí evakuovaných: 

1) obyvatelé ohroženého podlaží, 

2) obyvatelé nad ohroženým podlažím, 

3) obyvatelé pod ohroženým podlažím. 

8. První pomoc – osobám zraněným při evakuaci poskytne první pomoc zdravotní 

sestra ve službě a lékaři přivolané rychlé zdravotnické pomoci. 
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9. Pokyny zaměstnancům: 

 poučit evakuované obyvatele, aby setrvali na místě soustředění evakuovaných  

a vyčkali dalších pokynů, 

 po opuštění prostor provést opakovanou kontrolu opuštění, 

 následná kontrola proběhne při evidenci evakuovaných, případy pohřešovaných 

osob se hlásí veliteli zásahu, 

 v případě ukončení evakuace určí řídící evakuace s velitelem zásahu další 

průběh zajištění postižených prostor a materiálu. 
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Závěr 

Posoudit rizika při MU, které hrozí osobám s omezeným pohybem při evakuaci 

z domova seniorů, byl hlavní cíl této práce. Byl vybrán objekt sociálního zabezpečení pro 

seniory. Úvodní části jsou věnované základním oblastem evakuace, jako je legislativa 

týkající se daného tématu, definice, rozdělení mimořádných situací a evakuace obecně. 

Evakuace je zaměřena konkrétně na objektovou evakuaci, která má s tématem práce užší 

propojení.  

Následně navazující kapitoly popisují konkrétní domov seniorů. Obsahují 

charakteristiku řešení komplexu s podrobným popisem stavebního a personálního 

zabezpečení a stav jednotlivých pavilonů. Součástí této části práce byla identifikace zdrojů 

možných rizik. Základem maximální míry předcházení rizik hrozících při MU je schopnost 

jejich identifikace a příprava opatření k jejich řešení nebo aspoň zmírnění jejich následků.  

Následně po identifikaci rizik za pomoci analýzy bylo potřeba u jednotlivých rizik 

hodnotit pravděpodobnost a závažnost v případě jejich vniku. Jakou míru má následek 

jejich vzniku a nakolik jsou tyto rizika odhalitelná. Zvolená analýza FMEA stanovila, která 

rizika mají střední míru, a která jsou akceptovatelná. 

Při zpracovávání postupů a opatření při různých MU bylo možné využít poznatky 

z našich i zahraničních zdrojů zabývající se tématikou evakuace. Pro posuzovaný objekt je 

potřebným řešením rychlé a bezpečnější zvládnutí evakuace mobilních osob a osob, jejichž 

schopnost pohybu je snížená. Do budoucna je potřeba řešit vyčlenění finančních 

prostředků, aby se mohly nakoupit v dostatečném počtu speciální technické prostředky pro 

ulehčení práce zaměstnanců a složek IZS, kteří by evakuaci prováděli. Dále vybavit domov 

seniorů elektronickým bezpečnostním zabezpečením s napojením na PCO pro větší 

bezpečnost obyvatel domova. Z osobních poznatků při poznání objektu lze říct, že 

bezpečnostní školení probíhají v domově pravidelně a v dostatečném rozsahu. Vytknout 

lze nácvik evakuace, který však značně ztěžuje věk obyvatel domova ve spojení s jejich 

zdravotním stavem. Dalším negativem je současný personální stav na noční směně, kdy na 

215 klientu jsou v objektu 4 pracovníci sociálních sužeb a 1 zdravotní setra, což v případě 

jakékoliv MU je nedostačující. Vyhovující je vybavení objektu hasicími přístroji  

a nouzovým osvětlením. Únikové cesty a východy jsou vybaveny informativními 

značkami pro evakuaci a únik. Vzhledem k věku obyvatelů domova je patřičné doporučit 
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doplnění značení luminiscenčními symboly na zdi i podlahu ve směru evakuační trasy. 

Jsou velmi dobře viditelné, což je ceněné zvláště v takových situacích, jako je evakuace. 

Závěr je věnovaný návrhům a doporučením pro vylepšení a zkvalitnění evakuačního 

plánu. S jejich zavedením lze omezit riziko a různé možné komplikace při evakuaci a tím 

dosáhnout i větší bezpečnosti evakuovaných osob. 
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