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ANOTACE 

 Diplomová práce zpracovává evakuační postupy pro objekty školských zařízení v 

případě mimořádných událostí. Práce obsahuje teoretickou část, ve které jsou zpracovány 

evakuační postupy pro případ požáru, vniknutí neznámého útočníka, bombového útoku a 

útoku neznámou chemickou či biologickou látkou. Dále jsou zde rozebrány specifika 

jednotlivých stupňů školských zařízení – mateřská škola, základní a střední škola. V 

praktické části práce jsou ověřeny evakuační postupy na vybraných školských zařízení. 

Součástí ověření jsou návrhy a doporučení pro pedagogy, k lepšímu zvládnutí evakuace. 

 

Klíčová slova: evakuační postupy, školská zařízení, mimořádná událost, požární 

ochrana, bezpečnost  

 

ANNOTATION 

The Diploma Thesis is focused on evacuation procedures of school facilities in case 

of exceptional situation. The work consists of the theoretical part where there are described 

evacuation procedures in case of fire, intrusion of unknown aggressor, bomb attack and 

attack of an unknown chemical or biological substance. There are also analyzed specifics of 

particular school levels – kindergarten, primary and secondary schools. Practical parts of the 

work verify evacuation procedures in selected school facilites. Verifications include 

suggestions and reccomendations for educationalists to manage evacuation better. 

Key words: evacuation procedures, school facilities, exceptional situation, fire 

protection, safety 
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SEZNAM ZKRATEK 
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Úvod 

Cílem diplomové práce je zpracování návrhů evakuačních postupů pro objekty 

školských zařízení v případě mimořádných událostí. Zpracovány budou evakuační postupy 

pro případ požáru, vniknutí neznámého útočníka, bombový útok a útok neznámou 

chemickou či biologickou látkou.  

Motivem k výběru práce byla konzultace s pedagogy jednotlivých školských 

zařízení o absenci evakuačních postupů na mimořádné události. Většina škol má zpracován 

pouze postup na případ požáru, jelikož pro školská zařízení v naší zemi vzhledem k historii 

se jedná o nejpravděpodobnější případ mimořádné události, který může nastat. Pokud by do 

školy vnikl ozbrojený útočník, učitelé neznají způsob, jak správně reagovat a vyhodnotit 

danou situaci. Bohužel menší část učitelů si ani nepřipouští riziko, že by podobný případ 

mohl nastat v České republice. Vzhledem ke skutečnostem, že jsem v odborné literatuře 

nenašla metodiku nebo obecné postupy, které by se daly aplikovat na školská zařízení, 

rozhodla jsem se, na základě konzultace s vedoucí práce, evakuační postupy zpracovat. 

Zpracované postupy byly konzultovány s příslušníky Hasičského záchranného sboru České 

republiky a příslušníky Policie České republiky.  

Práce se dělí na dvě části. Část teoretickou a část praktickou. První tři kapitoly 

teoretické části jsou věnovány obecné evakuaci a faktorům, které ji ovlivňují. Další kapitoly 

se věnují jednotlivým případům mimořádných událostí. Každá mimořádná událost je 

vysvětlena obecným popisem a je k ní zpracován doporučený postup evakuace. Podkapitola 

obsahuje informace o významných útocích na školská zařízení, které se staly v minulosti v 

zahraničí i v České republice. 

V praktické části budou zpracované postupy ověřeny na vybraných školských 

zařízeních – mateřské škole, základní škole a střední škole. Obecné postupy budou upraveny 

pro konkrétní objekt a současně budou doplněny vhodnými doporučeními ke zvládnutí 

mimořádných událostí.  
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Rešerše 

FOLWARCZNY, Libor a Jiří POKORNÝ. Evakuace osob. Ostrava: Sdružení 

požárního a bezpečnostního inženýrství, 2006. ISBN 80-86634-92-2. 

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

V knize jsou popsány zásady řešení objektové a plošné evakuace osob a metody pro jejich 

hodnocení. 

Základy ochrany měkkých cílů: Metodika [online]. Ministerstvo vnitra České republiky, 

Praha: Soft Targets Protection Institute, 2016, , 42 [cit. 2018-02-17]. Dostupné z: 

http://www.mvcr.cz/clanek/ochrana-mekkych-cilu.aspx 

 Metodika ochrany měkkých cílů se zaměřuje na ochranu osob a organizací před 

závažnými násilnými útoky. Metodika je využitelná pro útoky ze strany teroristů, anebo i 

osob útočících z čistě osobních důvodů. Primárně je zaměřena na prevenci těchto útoků a 

omezování jejich dopadů. 

 

Prevence kriminality – řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a 

školských zařízení. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní 

zkušebnictví, 2016. 

Tato norma upravuje zásady a návrhy pro snižování rizika kriminality ve školách 

ve fázích plánování a realizace stavebního řešení a bezpečnostních opatření. Norma je 

využitelná pro všechny veřejné, soukromé nebo státní instituce. 

HOMOLOVÁ, Lenka. Bezpečnostní studie rizik při ohrožení objektu školy uloženým 

NVS [online]. Ostrava, 2016 [cit. 2018-02-17]. Dostupné z: https://dspace.vsb.cz/. 

Diplomová práce. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. 

Diplomová práce se zabývá rizikem ohrožení objektu školy nástražným výbušným 

systémem. Práce charakterizuje nástražný výbušný systém, jeho jednotlivé prvky a v 

praktické části se zaměřuje na bezpečnost školních objektů v České republice. 
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1 Evakuace 

Evakuace osob je problematikou, se kterou je požární ochrana (dále jen PO) ale i 

ochrana obyvatelstva bezprostředně a dlouhodobě spjata. V oblasti PO používá legislativa 

termín "evakuace osob", v oblasti ochrany obyvatelstva právní předpisy pracují s pojmem 

"evakuace obyvatelstva". Obyvatelstvem jsou míněny všechny osoby v místech ohrožených 

mimořádnou událostí s výjimkou osob, které se budou podílet na záchranných pracích, na 

řízení evakuace nebo budou vykonávat jinou neodkladnou činnost. Praxe přináší situace, 

kdy nelze rozlišovat mezi evakuací z hlediska PO a evakuací z hlediska ochrany 

obyvatelstva. V mnoha případech dochází k prolínání těchto dvou uvedených typů evakuací. 

Evakuaci můžeme vnímat jako proces zakončený přemístěním unikajících osob na volné 

prostranství nebo do jiného bezpečného prostoru [1]. 

Nejznámějším příkladem evakuace osob je opuštění objektu, v němž byl vyhlášen 

požární poplach nebo nahlášení podezřelého předmětu či výbušniny. V současné době se 

čím dál více objevuje nový pojem invakuace. Tento pojem můžeme vnímat jako opačnou 

evakuaci, tedy situaci, kdy nebezpečí nehrozí uvnitř budovy ale naopak v jejím blízkém okolí 

a je nebezpečné žáky pustit ze školy. Příkladem může být situace, kdy v blízkosti školy 

unikne nebo je záměrně vypuštěna neznámá chemická či biologická látka, ale rovněž situace, 

kdy do budovy školy vnikne neznámý ozbrojený útočník a únik osob na volné prostranství 

by znamenal v tomto případě rozsáhlé ztráty na životech. Evakuační postupy na tyto případy 

budou rozebrány v dalších kapitolách [3]. 

1.1 Dělení evakuace 

 Z hlediska rozsahu opatření se evakuace dělí na evakuaci objektovou a plošnou. 

Objektová evakuace může mít různé podoby realizace. Pokud osoby musí opustit objekt, 

mluvíme o objektové evakuaci ve formě opuštění osob z objektu. Pokud lze efektivnější 

ochranu osob řešit evakuací (přemístěním) do konkrétní části objektu s využitím ochranných 

vlastností staveb, mluvíme o objektové evakuaci ve formě setrvání osob v objektu. Z 

hlediska doby trvání rozlišujeme evakuaci krátkodobou a dlouhodobou [1].  
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2 Faktory ovlivňující evakuaci osob 

Mezi základní faktory ovlivňující evakuaci osob lze zařadit zejména psychický a 

fyzický stav ohrožených osob, druh provozu a stavební řešení objektu [1]. 

2.1 Psychický stav 

Psychický stav ohrožených osob je jedním ze základních činitelů ovlivňujících 

evakuaci osob. Významnou roli hraje skutečnost, zda osoby mohou uniknout v případě 

požáru po únikových cestách, které vedou směrem od požáru nebo naopak směrem k němu. 

Pokud jediná úniková cesta vede směrem k požáru, většina osob se rozhodně neunikat. Ve 

školských objektech, kde se nachází více osob, stoupá riziko paniky. Výhodou může být, že 

většina osob nacházejících se uvnitř školského objektu zná únikové cesty a celkové 

dispoziční řešení objektu a jejich ochrana je jednodušší [1]. 

2.2 Fyzický stav 

Fyzický stav osob má značný vliv na průběh evakuace. Osoby, které se nacházejí 

ve školském objektu jsou převážně mladší 20 – ti let a mají sklon k podceňování rizik, která 

při požáru vznikají. Osoby nacházející se v mateřské škole jsou ve věku od 2 do 7 let, 

přičemž osoby do 3 let se považují za osoby neschopné samostatného pohybu dle české 

technické normy (dále jen ČSN) 730802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty. 

Tyto osoby mají nižší fyzickou zdatnost a vzniká u nich daleko rychleji pocit strachu [1]. 

2.3 Druh provozu 

Druh provozu ovlivňuje ochranu osob z hlediska množství a charakteru hořlavých 

látek. Ve školských objektech se nachází dostatek hořlavých materiálů, které mohou šířit 

požár a tím vystavovat osoby daleko dříve nebezpečí.  

2.4 Stavební řešení objektu 

Stavební řešení objektu má výrazný vliv na ochranu osob. Velký význam má 

členění objektu do požárních úseků, neboť se tím vytváří chráněné prostory, které brání po 
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určitou dobu šíření plamene. Výrazný vliv na ochranu osob mají také únikové cesty, které 

by měly být dobře viditelné z různých míst, aby se předešlo vzniku paniky a strachu [1]. 

Školská zařízení postavená v dřívějších letech, nemusí splňovat dnešní požadavky. 

Pokud se ovšem jedná o nově zřizované prostory například mateřské školy, musí být požární 

bezpečnost zajištěna dle současných platných předpisů. Projektanti musí pracovat s velmi 

obsáhlou skupinou legislativních dokumentů označovanou jako požární kodex. Požární 

kodex tvoří především zákony, podzákonné předpisy a české technické normy. Jako klíčové 

můžeme v požárním kodexu uvést stavební zákon a zákon o požární ochraně, včetně dvou 

hlavních prováděcích předpisů, a to vyhlášky "o požární prevenci" a vyhlášky o technických 

podmínkách požární ochrany staveb. Poslední jmenovaná vyhláška mimo jiné definuje pro 

oblast navrhování staveb řadu požárních projektových ČSN, které se tak stávají závaznými 

[4]. 

Pro novostavby mateřských škol platí vyhláška č. 23/2008 o technických 

podmínkách požární ochrany staveb a ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb – Změny 

staveb, Příloha C, která stanoví technické požadavky na tyto objekty. Jedním z požadavků 

je například omezení počtu podlaží, tzn. stavba mateřské školy nesmí mít více než 2 

nadzemní podlaží. Pro přehled uvádím několik dalších požadavků. Každá třída musí tvořit 

samostatný požární úsek a v tomto úseku nemá být více než 20 dětí. Pokud je stavba 

mateřské školy určena pro více než 20 dětí, musí být splněn požadavek dvou únikových cest. 

V případě více požárních úseků v budově mateřské školy se doporučuje instalovat 

elektrickou požární signalizaci [30] [31]. 

 Školská zařízení navštěvují žáci každý den, tudíž se předpokládá, že mají 

povědomí o všech únikových cestách v objektu. Problém může nastat u dětí předškolního 

věku. 

2.4.1 Školská zařízení 

Mateřskou školu navštěvují dětí ve věku od 3 do 6 let. Tyto děti označujeme dle 

projektové normy pro nevýrobní objekty jako osoby s omezenou schopností pohybu. V 

současné době ovšem může ale i nemusí personál mateřské školy přijímat i děti, kterým ještě 

nebyly 3 roky. Od roku 2020 budou mateřské školy povinny přijímat i děti mladší 3 let.  
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Takové děti označujeme jako osoby neschopné samostatného pohybu. Z tohoto důvodu 

například nově navrhované mateřské školy nesmí mít více než 2 nadzemní podlaží a pokud 

má mateřská škola podzemní podlaží, nesmí být navrženo pro pobyt dětí. Děti se musí dostat 

ven z objektu pro ně nejrychlejším možným způsobem – po rovině, s minimem překonávání 

výškového rozdílu. 

3 Chování dospělý versus dítě 

Charakteristickým znakem dětského chování (speciálně předškolních dětí) je 

jednání bez přemýšlení, pouze pod vlivem momentálních pocitů. Tyto pocity jsou jako první 

ze všech způsobeny prostředím a věcma zachycenýma očima. Chování dětí tedy závisí na 

podnětech z vnějšího okolí. Příkladem může být vyhlášení cvičného poplachu. Pokud zazní 

rozhlasem varovný signál a děti se nachází bez dospělé osoby, mají tendenci signál 

ignorovat.  

Opakem je chování dospělého člověka. Dospělý člověk si sám určuje jak se bude 

chovat a jaká rozhodnutí pro něj budou ta nejlepší. Dělá rozhodnutí, která jsou důležitá pro 

něj. V následující podkapitole jsou uvedena další specifika dětí předškolního věku [5]. 

3.1 Předškolní věk 

U dětí předškolního věku se fyziologická chůze značně liší. Dětem ve věku 2-5 let 

se vytváří hlavní dovednosti, návyky a motorika. Ve věku 3-4 let je chůze nepravidelná a 

kývavá do stran s nedodržováním naznačovaných směrů. Děti otevírají paže k udržení 

rovnováhy, při chůzi šoupou nohama a nohy mají mírně ohnuté. Evakuace těchto dětí je tedy 

značně časově náročná [5]. 

Věk 5-6 let charakterizuje v porovnání s mladšími dětmi zlepšenou koordinaci 

všech pohybů. Chůze se stává více pravidelnou a pohyby rukou a nohou jsou koordinované. 

Od 7 let dítě prodlužuje krok a zrychluje se po rovinách. V tomto věku se liší pohyb dítěte 

od dospělého pouze v délce kroku [5]. 
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4 Případ vniknutí neznámého útočníka 

Postup činností pro případ vniknutí neznámého útočníka do objektu školy má 

zpracováno pouze třetina škol v České republice. Z průzkumu bohužel vyplývá, že více jak 

polovina škol považuje útok na objekt školy (z jakéhokoliv důvodu) za zcela nereálný a 

považuje za zbytečnost mít zpracován správný postup, pokud by došlo k tomuto případu. K 

většině útokům na objekty škol dochází ve Spojených státech amerických, a proto si 

pedagogové nepřipouští tuto hrozbu v České republice. V současné době jsou však násilné 

útoky na školy zaznamenány i v evropských zemí např. Norsko, Německo, Francie. Tato 

problematika byla konzultována s por. Bc. Ondřejem Pencem, který působí ve funkci 

koordinátora prevence na Krajském ředitelství policie hl. města Prahy.  

4.1 Neznámý útočník 

Pod pojmem neznámý útočník si můžeme představit jak ozbrojeného útočníka 

(většinou studenta školy) tak i teroristu. Studenta může dovést ke spáchání činu pomsta 

(šikana od spolužáků nebo neoprávněné hodnocení učitelů), záliba ve zbraních nebo 

neopětovaná láska. Teroristou se v minulých případech stával většinou muž ve věku 20-35 

let, ze střední společenské třídy s vysokoškolským vzděláním. Cíle mívají oba tyto typy 

stejné, tzn. ublížit co nejvíce ostatním osobám. Rozdíl je v jejich motivaci. Dalším 

charakteristickým znakem útočníka je, že nikdy nebere rukojmí. Útočníci jdou cestou 

nejmenšího odporu, tzv. do prvních zavřených dveří, bývají také často pod vlivem drog, což 

způsobuje změněné vnímání reality.  

4.2 Měkké cíle 

Školská zařízení můžeme zařadit do tzv. měkkých cílů. Tento termín však není 

nikde přesně definován, ale v zásadě je to označení pro místa s vysokou koncentrací osob a 

nízkou úrovní zabezpečení proti násilným útokům. Do měkkých cílů můžeme zařadit 

nákupní centra, kina, diskotéky, restaurace, sportovní haly, ale i náměstí a různé turistické 

památky. Tyto objekty se stávají nejčastěji terčem teroristických útoků. Opakem měkkých 

cílů jsou tvrdé cíle, do kterých řadíme dobře chráněné a střežené objekty, např. státní objekty, 

vojenské objekty, objekty dalších bezpečnostních složek, ale i některé dobře střežené 

komerční objekty [6]. 
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Pro představu byla vyhodnocena statistika teroristických útoků provedených v 

letech 1998-2014 v Evropě. Teroristických útoků bylo celkem 5297. Toto číslo zahrnuje jak 

útoky dokončené, tak i nedokončené, které se podařilo včas rozpoznat a zastavit. Statistika 

vychází z dat Global Terrorism Database Marylandské univerzity. Následující obrázek 4.1 

ukazuje jejich zacílení [6]. 

 

 

Obr.  4.1 Cíle teroristických útoků [6] 

   

       

Obr.  4.2 Typy teroristických útoků [6] 

  

Z analýzy rovněž vyplývá, že nejčastějším způsobem provedení teroristického 

útoku byl útok výbušninou, jak můžeme vidět na obrázku 4.2. 
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4.3 Obecný postup 

Teroristické útoky patří do hrozeb, se kterými mají měkké cíle možnost pracovat 

zejména ve fázi před a po útoku. Velice důležitá jsou preventivní opatření na včasné odhalení 

a na zmírnění dopadu. Postup zastavit útočníka fyzickou obranou není v našich silách. 

Fyzickou obranu zvládají většinou pouze profesionální týmy, které umí technicky a takticky 

správně zneškodnit útočníka a současně pracovat s nevinnými osobami okolo. Poučený 

personál však může být v této situaci velmi nápomocen. Může přivolat pomoc, varovat 

ostatní lidi, schovat ohrožené osoby ale i zneškodnit útočníka vlastními silami v rámci nutné 

obrany. Proto se doporučuje postup "utíkej – schovej se – braň se" podle amerického run-

hide-fight. Postup je doplněn a vysvětlen následovně: 

• UTÍKEJ – uteč z dosahu útočníka, pokud je to bezpečné. 

• ZAMKNI SE – uzamkněte se v nejbližší možné místnosti. 

• Postavte za dveřmi barikádu. V případě, že se nemůžete zamknout, je 

barikáda velmi důležitá, použijte vše, co je po ruce (stoly, židle, skříně) 

• Zatáhněte rolety a žaluzie. 

• Pokuste se co nejvíce zklidnit všechny osoby v místnosti. Ztlumte mobilní 

telefony. Ticho je důležité! 

• Schovejte se za zeď, pod stůl apod. (tzv. "duck and cover" viz obrázek 4.3), 

tak abyste byli co nejméně zranitelní případnou střelbou skrz dveře. 

• VOLEJ – zavolejte na tísňovou linku. Oznamte, kde jste a co se děje. 

• Nereagujte na osoby za dveřmi! Útočník se může vydávat za zraněného a 

vystrašeného studenta, ale i za policistu. Policie je již na cestě nebo již 

eliminuje útočníka. Záchranné složky si k vám cestu najdou. 

• BRAŇ SE – v případě, že jste učinili všechny výše popsané kroky a útočník 

i přesto se k vám dostal, udělejte vše pro svou ochranu [6]. 
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Obr.  4.3 Ukázkový piktogram Duck and Cover [7] 

 

Tato procedura, která se využívá tehdy, pokud není možné utéci z ohroženého 

objektu a je bezpečnější se schovat uvnitř, se nazývá "Lock down" (v překladu uzamčení). 

V České republice se můžeme čím dál více setkávat s pojmem INVAKUACE, který značí 

opak evakuace, tzn. ukrytí v objektu. Součástí procedury je i způsob varování (rozhlasem, 

křikem, zprávou do mobilu). Pokud člověk uslyší střelbu, okamžitě musí začít reagovat. Čím 

déle budeme zjišťovat, co se stalo, tím to povede k fatálním důsledkům. Často se stává, že 

dochází k záměně střelby s jiným zvukem a osobám nemusí být zprvu jasné, že se jedná o 

násilný útok. Pokud uslyšíme střelbu, je nutné provést bezpečnostní opatření pro celý objekt, 

protože útoků může být několik během krátké časové doby (umístěné nástražné výbušné 

zařízení, další střelec, apod.) [6]. 

4.3.1 Prevence před útokem 

Na mnoha školách neexistují preventivní opatření, která by vedla ke snížení 

pravděpodobnosti pohybu ozbrojeného útočníka ve školním prostředí. Nejsou prováděna 

systematická školení a cvičení pedagogického sboru pro tyto případy. Následující body 

shrnují preventivní doporučení ve fázi před incidentem.  
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1. Poznejte svá bezpečnostní specifika – je důležité si uvědomit, v jaké fázi 

dne jste nejvíce ohroženi, kdy je pohromadě nejvíce osob, při jakých akcích, 

apod. Uvědomte si slabé a silné stránky měkkého cíle. 

2. Bezpečnostní opatření – zvolte taková opatření, která budou účelná k 

odstranění hrozby před incidentem, během něj a po něm.  

3. Zapojte personál – poučte o rizicích v daném objektu, správném postupu v 

případě útoku, rozpoznání neobvyklého chování osob, možností evakuace. 

4. Buďte připraveni na evakuaci ven i dovnitř. 

5. Zvyšujte bezpečnostní povědomí – probírejte postupy reakce s personálem 

a přítomnými osobami. 

6. Provádějte procvičování postupů minimálně jednou ročně. 

7. Spolupracujte s Policií České republiky (dále jen PČR) a dalšími složkami 

Integrovaného záchranného systému (dále jen IZS) – konzultujte s nimi 

postupy, proveďte je objektem [6]. 

4.3.2 ČSN 73 44 00 

V září 2016 nabyla účinnosti nová ČSN 73 44 00 Prevence kriminality – řízení 

bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení, kterou vydal Úřad 

pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Tuto normu vypracovala 

Technická normalizační komise (dále jen TNK) 148 "Prevence kriminality a ochrana 

obyvatel" jako možné řešení problematiky ochrany škol. Základním cílem této normy je 

posouzení rizik kriminálního a antisociálního chování, včetně návrhu a implementace 

bezpečnostních opatření. Je nutné vzít v úvahu, že každá škola je zcela originální svojí 

lokalitou, stavebním provedením, skladbou žáků a pedagogů, zavedenými řády, pravidly a 

dalšími parametry, tudíž neexistuje jednotné řešení pro všechna školská zařízení. 

Většina trestných činů ve školách je spáchána proto, že je pro pachatele snadné 

vstoupit do objektu, chybí dostatečné osvětlení, je tam možnost úkrytu a vyskytují se 

nevhodně řešené stavební úpravy. Norma slouží ředitelům a projektantům k lepšímu 

zabezpečení objektu školy a tím k eliminování nebo snížení nežádoucího rizika. Norma se 

nevztahuje na budovy vysokých škol, ale je možné ji využít jako metodický návod pro 

prevenci kriminality a k zajištění fyzické ochrany objektu [8]. 
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Bohužel dotazník, který byl rozeslán do školských zařízení v České republice 

ukázal, že 65 % škol nebylo o nové normě vůbec informováno a tudíž neví, jak by se měli 

chránit. 

4.4 Asociace bezpečná škola 

Asociace bezpečná škola je samostatným dobrovolným spolkem fyzických a 

právnických osob, které vyvíjejí činnost v oblasti bezpečnosti osob, ochraně měkkých cílů a 

školských zařízení. Hlavním cílem Asociace je sjednotit a vyřešit bezpečnost ve školských 

zařízeních. Školy, které budou chtít s asociací spolupracovat, dostanou odbornou pomoc a 

vedení. Podle Asociace bezpečná škola, by každá škola měla mít zpracované vlastní 

bezpečnostní řešení stejně, jako má zpracované požární poplachové směrnice a školní 

řád. V posledních třech letech se čím dál více škol zapojuje do preventivních programů 

zaměřených na bezpečnost ve školách. První školou v České republice, která získala 

certifikát od Asociace bezpečná škola byla v roce 2017 základní škola v Ostrově na 

Karlovarsku. Tato škola zavedla mnoho opatření proti vniknutí agresora, od čipového 

systému přes vstupní turnikety nebo detailní organizační systém. V současné době, mnoho 

krajů České republiky, připravuje programy a semináře věnující se bezpečnosti škol [32]. 

4.4.1 Programy, projekty, semináře 

Spousta škol si uvědomila nebezpečí až po tragické události, která se stala ve Žďáru 

nad Sázavou, jak je popsáno v další kapitole. Zástupci škol se začali zajímat o lepší 

zabezpečení školy a většina krajů vymyslela různé programy a projekty týkající se 

bezpečnosti škol.  

Pražská policie připravila seminář o tom, jak postupovat při ozbrojeném útoku ve 

škole. Seminář se pořádá pro zástupce škol od roku 2015 a je poskytován i dalším 

příslušníkům policie v České republice. Program Ozbrojený útočník vznikl v roce 2016 ve 

spolupráci s ministerstvem vnitra v Jihočeském kraji. Tento program učí zaměstnance škol, 

jak postupovat při vniknutí útočníka do budovy. Ve Zlínském kraji proškolili policisté 

všechny ředitele a ředitelky středních a mateřských škol v programu Aktivní střelec. 

Karlovarský kraj chce zase postupně zabezpečit všechny střední školy kamerami. Bohužel v 
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krajích Pardubickém a Olomouckém zatím žádný podobný program na prevenci útoků není 

[32]. 

Ministerstvo školství je nakloněno projektům, týkajících se prevenci útoků a 

doporučuje provádění praktických nácviků jednání při útoku a nácvik reakcí v modelových 

situacích. V současné době se pracuje na aktualizaci příručky k výuce o běžných rizicích a 

mimořádných událostech v základních školách [32]. 

Pro zástupce škol může být přínosem konference s názvem Bezpečná škola, která 

se pořádá každý rok v Praze. Konference je jednodenní a přináší důležité novinky v oblasti 

bezpečnosti, odpovědi na otázky a způsoby řešení příkladů z praxe [32]. 

4.5 Příklady střelných útoků na školská zařízení 

Útoky ve školách jsou vnímány jako jedny z nejhorších. Je to z důvodu přítomnosti 

dětí a jejich zranitelnosti. Současně nesmíme opomenout hodnotu, jakou představují děti pro 

celou společnost. Při útoku na školní objekty se až na výjimky vždy jednalo o studenty škol, 

kteří pomocí nože nebo střelných zbraní zavraždili své spolužáky a pedagogy [6]. 

4.5.1 Žďár nad Sázavou, Česká republika 

Případ se stal ráno 14. října 2014 na obchodní akademii ve Žďáru nad Sázavou. 

Šestadvacetiletá žena, ozbrojená nožem, prošla společně se studenty do budovy školy. 

Uvnitř školy bez varování zaútočila. Nejprve zaútočila na studentku. Na pomoc přispěchal 

další student a útočnice obrátila nůž proti němu. Mladík utrpěl poranění, kterým na místě 

podlehl. Dvě další studentky a policista byly poraněni. Tato útočnice pravděpodobně neměla 

žádný vztah k této škole a výběr útoku byl čistě náhodný [9]. 

4.5.2 Winnenden, Německo 

Masakr ve Winnendenu se uskutečnil 11. března 2009 na střední škole. 

Sedmnáctiletý bývalý student školy zastřelil 15 lidí, z toho 9 studentů (převážně dívek) a 3 

učitele. Student po činu spáchal sebevraždu po přestřelce s policií. Motiv činu mohla být 

nešťastná láska, nenávist ke škole nebo i šikana ze strany spolužáků. Před útokem se údajně 

léčil s depresemi [10]. 
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4.5.3 Columbia, USA 

Tento případ je považován za čtvrtý nejhorší na americké škole v dějinách. Odehrál 

se 20. dubna 1999 v Jefferson County na střední škole. Dva náctiletí studenti ve škole 

zastřelili 12 studentů, jednoho učitele a zranili dalších 24 lidí. Nejvíce zastřelených se 

nacházelo v knihovně a v jídelně. Po útoku oba spáchali sebevraždu. Motivem k útoku byla 

zřejmě šikana ze strany spolužáků, nadměrné užívání antidepresiv, vliv násilných 

počítačových her, internetu a filmů [11]. 

4.6 Jak postupují zahraniční státy v případu vniknutí neznámého útočníka? 

Postup utíkej – schovej se – bojuj používá většina Evropských zemí a také Čína, 

Spojené státy americké a Rusko. Výjimku tvoří Velká Británie a také Norsko. Tyto dvě země 

uplatňují postup utíkej – schovej se – volej. Slovo bojuj je vypuštěno a nahrazeno činností 

volej. Pokud by došlo k tomuto případu, postup by zněl následovně: utíkej – pokud je to 

bezpečné, schovej se – pokud není bezpečné utíkat a volej – tísňovou linku. Tradice nenosit 

zbraně se u britské policie datuje od 19. století. Nosit zbraně odmítají především sami 

policisté. Zastávají názor, že zbraně vyvolávají v obyvatelích strach a obavy a že vše se dá 

řešit domluvou. Ozbrojené jsou jen složky, které střeží strategická místa, např. letiště [12]. 

V Norsku od roku 2016 rovněž nenosí zbraně, přestože evropské instituce důrazně 

varovaly před možnými teroristickými útoky. V Norsku je poměrně malá kriminalita a počet 

příslušníků u tamní policie je pouze 13 000. Pro srovnání, Česká Republika měla v roce 2016 

kolem 40 000 policejních příslušníků [13]. 

Odlišný způsob zvolila Austrálie, která se rozhodla v roce 2015 finančně 

podporovat školy potencionálně ohrožené terorismem. Peníze slouží k zaměstnávání 

pracovníků bezpečnostních služeb. Finanční prostředky dostaly převážně židovské a 

islámské školy, které byly vyhodnoceny jako ohrožené. Vláda zvolila toto preventivní 

opatření z důvodu vstupu Austrálie do éry zvýšené teroristické hrozby a rovněž z důvodu 

snahy zvýšit důvěru rodičů, studentů a učitelů v těchto institucích [29]. 
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5 Případ bombového útoku 

Bombový útok je nejčastějším typem teroristických útoků. Je to z důvodu vysoké 

ničivé účinnosti při explozi. V praxi se nejčastěji setkáváme s klasickými vojenskými a 

průmyslovými výbušninami, které bývají odcizeny z nejrůznějších skladů. V poslední době 

se stále dostávají do popředí výbušniny vyráběné tzv. podomácku, pomocí návodu, který je 

možné nalézt např. na internetu [14]. 

Z průzkumu vyplývá, že pouze 17 % škol v České republice má zpracovaný 

konkrétní postup pro případ bombového útoku. 

5.1 Nástražný výbušný systém 

Nástražný výbušný systém (dále jen NVS) je systém, který je tvořen výbušným 

předmětem, výbušnou (zápalnou) látkou a funkčními prvky iniciace. NVS je zpravidla ukryt 

v obalu nebo má vnější formu skrývající pravý účel. Možnosti ukrytí můžeme vidět na 

obrázku 5.1, 5.2, 5.3 [14]. 

 

 

Obr.  5.1 Umístění NVS v hasicím přístroji [14] 
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Obr.  5.2 Podezřelý balíček [16]               Obr.  5.3 NVS [15] 

 

5.2 Obecný postup 

Následující obecný postup byl zkonzultován a navržen ve spolupráci s oddělením 

tisku a prevence Krajského ředitelství policie hl. města Prahy. 

V případě obdržení výhružného telefonátu je reakce následující: 

• Zapište si ihned detaily rozhovoru. 

• Pokud se vám zobrazuje číslo volajícího, zapište je. 

• Nikdy nezavěšujte! Snažte se volající / volajícího udržet na telefonu, ptejte 

se na detaily a sdělení si zapisujte. 

• Po dokončení hovoru zvažte, zda byl volající důvěryhodný, zda obsahoval 

konkrétní informace, či zda měl volající znalost místa. Pokud ano, zahajte 

evakuaci ven z budovy. Za bezpečnou vzdálenost se považuje 100 m od 

budovy, nejlépe v zákrytu za pevnou překážkou (např. jiná budova). 

• Ihned informujte PČR na tel. 158. 

• PČR a složkám IZS asistujte. Pomoci můžete např. s vhodným 

informováním přítomných osob, zabráněním vstupu do objektu pracovními 

vchody apod. 
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V případě, že najdu ve školském zařízení podezřelý předmět, tzn. předmět, který 

nezapadá do rutiny místa a zjevně nemá žádného majitele, postupujeme následovně [6]: 

• Informujeme pedagogy a ostatní personál ve školském zařízení. 

• Dohlédneme, aby nikdo s předmětem nehýbal ani se k němu nepřibližoval. 

• Pokusíme se zjistit majitele. Ověřit, zda nepatří někomu v okolí. Využijte 

školní rozhlas. 

• Pokud neznáte majitele, zajistěte, aby se v dostatečné vzdálenosti k 

předmětu nikdo nepřibližoval. 

• Informujte PČR na tel. 158. 

• Proveďte evakuaci ven z budovy. Za bezpečnou vzdálenost se považuje 100 

m od budovy, nejlépe v zákrytu za pevnou překážkou (např. jiná budova). 

Další z možností je obdržení podezřelé zásilky. Za podezřelou zásilku můžeme 

považovat zásilku, která je neočekávaná, odesilatele neznáte, vaše adresa je uvedena 

nepřesně, zásilka je nerovnoměrně zatížená a hrbolatá, objemná či vyztužená a obal může 

být místy promaštěný nebo podivně zapáchat. Možným dalším znakem je nadbytečné 

známkování zásilky. V takovém případě je postup následující [6]: 

• Podezřelou zásilku / dopis nikdy NEOTVÍREJTE! 

• Opatrně jej uložte do malé, uzavřené místnosti. Riziko aktivování 

výbušniny přenosem předmětu je menší, než jistá škoda způsobená 

výbuchem v prostorách, kde se zdržují lidé. 

• Nepoužívejte v jeho blízkosti radiové přístroje (mobily). 

• Informujte pedagogy a ostatní personál. 

• Ihned informujte PČR na tel. 158. 

• Proveďte evakuaci ven z budovy. Za bezpečnou vzdálenost se považuje 100 

m od budovy, nejlépe v zákrytu za pevnou překážkou (např. jiná budova). 

 [6] 

5.3 Příklady bombových útoků na školská zařízení 

Bombový útok je nejčastějším typem teroristických útoků. Útočník, který se 

rozhodne použít NVS, často nebere ohledy, a dochází k rozsáhlým ztrátám na životech, 
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zdraví a majetku. V České republice přibývá anonymních ohlášení o uložení NVS ve 

školském zařízení. Zatím se vždy jednalo o planý poplach. Za zmínku stojí případ z roku 

2009 z České republiky, kdy byl zadržen student, který připravoval bombový útok na 

gymnázium v Novém Bydžově.  Pro přehled uvádím bombové útoky na zahraniční školská 

zařízení [14].  

5.3.1 Brindisi, Itálie 

Bombový útok se stal v květnu roku 2012 na jihu Itálie v městečku Brindisi. Nálož 

sestrojenou ze tří propanbutanových lahví a časovače umístili útočníci před budovu dívčí 

střední školy. Exploze se ozvala ráno, když byly studentky shromážděny před školou. Jedna 

studentka útok nepřežila a dalších 7 studentek bylo zraněných. K činu se později přiznal 

muž, který se chtěl pomstít řediteli místní školy [17]. 

5.3.2 Michigan, USA 

V květnu roku 1927 došlo na základní škole v městečku Bath k sérii bombových 

atentátů. Výbuch si vyžádal 45 obětí, z toho 37 dětí z 2. - 6. tříd. Přes 50 dalších osob bylo 

zraněno. Další bomba explodovala v atentátníkově autě, přičemž zabila i samotného vraha 

[14]. 

5.3.3 Nový Bydžov, Česká republika 

V březnu roku 2009 byl zatčen student, který plánoval do školy gymnázia rozmístit 

několik výbušnin. Útvar pro odhalování organizovaného zločinu (dále jen ÚOOZ) zadržel 

tohoto sedmnáctiletého mladíka ve fázi přípravy s podrobným plánem školy s rozmístěnými 

výbušninami [18]. 

6 Případ útoku neznámou chemickou či biologickou látkou 

Evakuační postup je v případě úniku nebezpečných látek zpravidla chápán jako 

přesun osob ze zóny zasažené nebezpečnou látkou na bezpečné místo. Velmi efektivním 

způsobem ochrany osob může být jejich přemístění do části objektu (místnosti), která může 

využít svých ochranných vlastností stavby [1]. 
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Z průzkumu vyplývá, že 79 % škol v České republice nemá zpracován postup, 

pokud by školu nebo její okolí zasáhla neznámá chemická či biologická látka.  

6.1 Chemická látka 

Chemickou látkou označujeme chemické prvky a jejich sloučeniny v přírodním 

stavu nebo získané výrobním postupem včetně přísad nezbytných pro uchování jejich 

stability [19]. 

Nejčastěji možnou unikající nebezpečnou látkou je chlór a amoniak. Tyto látky 

patří vzhledem k množství a místům používání staticky k nejčastěji unikajícím nebezpečným 

látkám. Následující podkapitoly jsou věnovány charakteristickým vlastnostem těchto 

vybraných dvou látek [1]. 

6.1.1 Chlór 

Chlór se vyskytuje ve fyzikálním stavu za obvyklých podmínek jako žlutozelený 

plyn. Ve formě zkapalněného plynu se standardně skladuje a dopravuje. Při úniku se drží při 

zemi, vyplňuje prohlubně a prostory pod úrovní terénu. Chlór je značně reaktivní a reaguje 

s většinou sloučenin. Vstupní cesta plynného chlóru v případě havárie je zejména inhalace. 

Dráždí kůži, oči, zhoršuje dýchání a může vést až k zadržování vody v plicích a otoku plic 

[1]. 

Chlór se používá jako desinfekce k úpravě vody a je také součástí různých čistících 

a desinfekčních rozpouštědel a prostředků. V průmyslu tvoří důležitý produkt k výrobě 

vinylchloridu. V bazénech se používá chlór dodávaný z tlakových lahví a kontejnerů [1]. 

6.1.2 Amoniak 

Amoniak je bezbarvý hořlavý plyn se štiplavým zápachem. Standardně se skladuje 

a dopravuje ve formě zkapalněného plynu. Na rozdíl od chlóru je lehčí než vzduch a při 

úniku stoupá vzhůru. Vlivem katabolických procesů a rozkladu neživé organické hmoty je 

amoniak spolu se zápachem považován za hlavní složku kontaminace ovzduší vlivem 

zemědělských provozů. Vstupní cestou expozice plynného amoniaku jsou sliznice dýchací 

soustavy a kůže. Hlavním nebezpečím při delším pobytu při vyšších koncentracích je edém 
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plic. Při inhalaci může dojít ke křečím, poškození ledvin a těhotných žen až k potratu. 

Amoniak se užívá k výrobě kyseliny dusičné, v zemědělství, chladírenství a můžeme se s 

ním setkat v zásobnících na zimních stadionech a v kompresorových stanicích [1]. 

6.1.3 Bojové chemické látky 

V současné době existuje velké množství chemických látek, které mohou být 

zneužity teroristy. Jsou to především sloučeniny, používané jako náplně chemických zbraní 

– běžně používaná léčiva, průmyslově vyráběné látky nebo toxické látky. Jako příklad 

můžeme uvést případ použití sarinu v japonském metru v roce 1995. V České republice se 

nikdy nestal podobný teroristický útok za použití bojových chemických látek [20]. 

6.2 Biologická látka 

Biologickou látkou (dále jen B-agens) rozumíme jakýkoliv organismus přírodní i 

modifikovaný (bakterie, viry, plísně a toxiny), jehož záměrné použití by mohlo způsobit 

smrt, onemocnění anebo zneschopnění lidí a zvířat [21]. 

6.2.1 Vlastnosti B -agens 

K vlastnostem B-agens patří zejména: 

a) vysoká nakažlivost 

b) nízká infekční dávka 

c) inkubační doba 

d) těžká nebo smrtelná onemocnění, projevující se zpočátku jako běžné 

onemocnění 

e) přenos vzduchem, vodou, potravinami, přímým kontaktem mezi lidmi nebo 

kontaktem se zvířaty 

f) vnímavost populace 

g) dostupnost specifické léčby 

Možné způsoby zneužití B-agens lze použít formou infekčního aerosolu, kapaliny 

– kontaminované pitné vody, kontaminovaných potravin, kontaminovaného vzduchu v 

uzavřených prostorech nebo infikovaných přenašečů (např. zvířat). 
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Dostupnost těchto látek, jejich snadná a levná výroba vytvořilo situaci, kdy zneužití 

bakterií, virů a jiných toxických látek je snadné a tudíž můžeme očekávat teroristický útok 

s použitím biologických zbraní právě například ve školských zařízeních. Mezi původce 

nákaz, které mohou teroristé snadno zneužít, patří virus neštovic a chřipky, který se šíří velmi 

rychle a je také velice účinný. [22] 

6.3 Obecný postup 

Postup je zpracován a dá se aplikovat i na případ, pokud by nebezpečná látka byla 

přinesena do objektu školy a následně by se rozlila (pokud by se jednalo o kapalinu). 

• Pokud se jedná o kapalnou látku, za žádných okolností se jí nedotýkáme 

povrchem těla. 

• Ihned kontaktujeme Hasičský záchranný sbor České republiky (dále jen 

HZS ČR). 

• Provedeme ukrytí do uzavíratelné místnosti (při ohrožení zejména 

nebezpečnou látkou v plynné fázi). 

• Pokud neznáme druh nebezpečné látky, předpokládáme, že je toxická a těžší 

než vzduch a ukrýváme se, pokud je to možné, ve vyšších patrech. 

• Zkontrolujeme počet dětí. 

• Uzavřeme a utěsníme dveře, okna a jiné otvory. 

• Ukrýváme se na odvrácené straně budovy od zdroje nebezpečné látky. 

• Vypneme ventilaci. 

• Sledujeme informace na mobilním zařízení. 

• Snížíme pohyb na minimum a snažíme se děti zabavit. 

• Připravíme si prostředky improvizované ochrany (dále jen PIO), pokud to 

daná místnost umožní. 

• Budovu školy opouštíme jen na pokyn složek IZS. 

[23] 
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6.4 Prostředky improvizované ochrany 

PIO osob jsou takové prostředky, které chrání dýchací cesty a povrch těla při 

krátkodobém pobytu v radioaktivně, chemicky a biologicky zamořeném prostředí.  

Pro improvizovanou ochranu: 

• dýchacích cest – navlhčený kapesník, ručník nebo utěrka přiložený na nos 

a ústa (v každé učebně školy bývá umyvadlo a ručníky) 

• očí – nejlepší ochranou jsou brýle, pokud nejsou k dispozici, použijeme 

průhledný igelitový sáček přetažený přes hlavu a na lícních kostech stažený 

gumou nebo tkaničkou 

• hlavy – použít čepici, šálu, tak aby byly zakryty vlasy, čelo, uši a krk 

• povrchu těla – šusťáková sportovní souprava, pláštěnka, bunda, dostatečně 

utěsněná u krku, rukávů a nohavic 

• nohou – vysoké boty, boty obalené igelitem 

• rukou – gumové nebo kožené rukavice, případně igelitové sáčky utěsněné 

podvázáním 

Příklady PIO můžeme vidět na obrázku 6.1 [24]. 

 

Obr.  6.1 PIO [24] 
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7 Případ požáru 

Většina školských zařízení v České republice je připravena na případ požáru, mají 

zpracovaný postup jak reagovat v případě požáru a jednou ročně provádí cvičnou evakuaci. 

Z průzkumu, který jsem vytvořila a rozeslala do 50 školských zařízení v celé České republice 

vyplývá, že 92 % školských pedagogů mají vytvořen svůj vlastní postup na případ požáru, s 

kterým jsou seznámeni. Cvičnou evakuaci v případě požáru provádí jednou ročně 83 % a 

několikrát do roka dokonce 13 % školských zařízení.  

Požadavky na provádění cvičného požárního poplachu stanoví dokumentace 

Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany s ohledem na rozsah a charakter 

provozované činnosti a je zpracována odborně způsobilou osobou nebo technikem požární 

ochrany. Povinnost vést tuto dokumentaci požaduje vyhláška Ministerstva vnitra č. 246 ze 

dne 29. června 2001 o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního 

dozoru (vyhláška o prevenci) [25]. 

7.1 Obecný postup 

• Ihned po zpozorování za použití megafonu, školního rozhlasu nebo osobně 

oznámit evakuaci. 

• Ředitel nebo pověřený zástupce informuje HZS ČR. 

• Evakuace proběhne po únikových cestách vyznačených v požárním 

evakuačním plánu. 

• Pokud jsou stanovené únikové cesty nebezpečné, zvolíme alternativní cestu. 

• Pedagogové, kteří vedou výuku musí znát počet svých žáků a hromadně po 

třídách je evakuovat na shromaždiště. 

• Zbylí pedagogové, kteří jsou ředitelem vybraní předem, překontrolují 

učebny, zda jsou prázdné. 

• Na shromaždišti opět přepočítat stav dětí, nahlásit zraněné nebo chybějící 

žáky. 

• Přemístit žáky v případě špatného počasí do vhodné budovy v okolí. 

• Evakuace materiálu a zařízení se provádí dle časových možností a na 

zvláštní příkaz řídícího evakuace. 
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• Nikdo se nevrátí do školy, dokud nebude vydán pokyn k návratu. 

7.2 Příklady zahraničních požárů na školská zařízení 

Příčinou rozsáhlých zahraničních požárů ve školských zařízení, bývá neúplná a 

nedostatečná připravenost pedagogů a personálu na případ požáru. Jako příklad můžeme 

uvést požár, který vznikl na internátní škole v Saudské Arábii, kdy zaměstnanci nedokázali 

včas otevřít dveře nouzových východů. Další požár, který si vyžádal velké množství obětí 

byl požár v Rusku na internátní škole, kdy nekvalifikované jednání zaměstnanců způsobilo 

paniku mezi dětmi, která vedla k selhání organizace lidí. Nicméně můžeme konstatovat, až 

na několik výjimek, že požáry, ke kterým dojde v denních hodinách pouze výjimečně vedou 

ke ztrátám na životech. Vybrané požáry školských zařízení v zahraničí můžeme vidět v 

tabulce 7.1 [5]. 

Tab.  7.1 Požáry školských zařízení v zahraničí [5] 

 

7.2.1 Statistika požárů – Pardubický kraj, Česká republika 

Statistika požárů pro Pardubický kraj byla vybrána z důvodu mého zaměstnání u 

HZS Pardubického kraje a možnosti přístupu ke zpracovaným datům. V letech 2007–2017 

bylo programem Statistické sledování událostí (dále jen SSÚ) evidováno v Pardubickém 

kraji přesně 30 požárů ve školských zařízeních – mateřské škola, základní škola a střední 

škola. Průměrná plocha požáru byla 8 m2. Jednalo se zejména o požáry způsobené nedbalostí 

žáků – učňů v dílnách na odborných učilištích. Na středních školách bylo těchto případů 

zaznamenáno 13. Na základních školách v daném období bylo zaznamenáno 8 požárů, 

převážně v chemických laboratořích a šatnách. V mateřských školách se jednalo o 3 případy, 

kdy požár vznikl v kuchyňce. Zbylých 6 požárů vypuklo v domovech mládeže. Průměrná 

Datum, místo požáru počet obětí počet zraněných 

22. 3. 1998, škola, Keňa 22 80

26. 3. 2001, internátní škola, Keňa 58 28

12. 3. 2002, internátní škola, Saudská Arábie 15 50

7. 4. 2003, základní škola, Rusko 22 31

13. 1. 2005, základní škola, Irán 16 0
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přímá škoda požárů byla 9 064,- Kč a během těchto 30 případů došlo pouze k jedinému 

zranění, díky včasné reakci pedagogů a vychovatelů [26]. 

8 Praktická část práce – The Ostrava International School 

Nácvik evakuace pro případ mimořádné události útoku neznámého útočníka byl 

realizován v prostorách základní školy The Ostrava International School. Jedná se o 

mezinárodní školu, kterou navštěvují zejména děti cizinců žijící v naší republice. Výuka 

probíhá v angličtině. Uvedená škola má zpracované postupy pro uvedený případ hrozby, 

současně provádí pravidelné cvičné poplachy. S postupy jsou seznámeni zaměstnanci i žáci. 

8.1 Popis objektu 

Základní škola The Ostrava International School je situována v části prostor 

základní školy Ostrčilova. Třídy jsou umístěny ve 2. nadzemním podlaží, v 1. nadzemním 

podlaží se nachází jídelna a šatny. Škola využívá dále tělocvičnu, která je umístěna v 1. 

nadzemním podlaží objektu.  

8.2 Případ vniknutí neznámého útočníka 

Poplach byl vyhlášen v době výuky za pomocí megafonu voláním “Lockdown”. Po 

vyhlášení polachu žáci, pedagogové i ostatní zaměstnanci okamžitě opustili prostory 

chodby, schovali se do jednotlivých učeben. Pedagogové uzamkli příslušnou učebnu za 

pomocí klíče, který je vždy umístěn u dveří jedotlivých učeben viz obrázek 8.1. Děti se v 

učebnách soustředili do rohu místnosti tzv. safety corner, jak můžeme vidět na obrázku 8.2. 

Pedagogové zhasnuli světla v učebnách a zatáhli žaluzie. 
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Obr.  8.1 Klíč k uzamknutí každé učebny 

 

Obr.  8.2 Safety corner 

Po celou dobu udržovali pedagogové děti v klidu a tichosti. Poplach byl ukončen 

předem domluveným oznámením, které bylo opět hlášeno megafonem. Pokud již škole 

nehrozí žádné nebezpečí, do megafonu se vyhlásí oznámení: " Your attention please. All 

clear. Thank you." Pedagogové a žáci vědí, že jedině po zaznění tohoto oznámení mohou v 

klidu odemknout dveře a vyjít ven. Ihned po skončení nácviku na tento případ, je vhodné 

začít diskutovat s žáky o situaci, která proběhla. Je důležité, aby žáci věděli, co mají dělat, 

pokud by nastal takový případ, jak reagovat, kdy otevřít dveře a co je nejdůležitější – proč 

vůbec se dělají tato cvičení. To vše se při cvičení uskutečnilo. 
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8.2.1 Doporučení 

Nácvik evakuace ukázal, že není možné použít obecný postup evakuace pro 

všechny objekty, ale je nutné postup přizpůsobit dispozici daného objektu. Pokud se dá 

bezpečně utéct z dosahu útočníka, volíme raději tento způsob než zamknutí uvnitř místnosti. 

V přízemí školy se nachází tělocvična – obrázek 8.3, ze které vede úniková cesta přímo ven 

na volné prostranství. V tomto případě volíme jako nejvhodnější postup utéct z dosahu 

útočníka co nejdál od objektu. Není vhodné utíkat ve skupině, ale spíše se rozdělit a rozptýlit 

po jednotlivcích. Skupina žáků je snazším terčem pro útočníka než jednotlivec. Škola se 

nachází v obydlené části s panelovými domy, proto je vhodné se uschovat za pevnými zdmi 

domů. 

 

Obr.  8.3  Tělocvična 

Dalším doporučením, které navrhly samy žáci, je provádění cvičného poplachu také 

v době přestávek, čímž se ověří reakce žáků bez přítomnosti pedagoga ve třídě.  

V rámci cvičení se ukázalo, že megafon není v učebnách zřetelně slyšet a hlášení o 

ukončení poplachu bylo ne zcela srozumitelné. Doporučením je zkrácení hlášení. Žáci mají 

naučeno pouze přesné znění a slovosled hlášení. Pokud oznamovatel neřekne správně slovo 

od slova, žáci se neodemknou. Tento nedostatek se objevil při diskuzi s žáky po skončení 

nácviku. Zástupkyně ředitele v oznámení nezmínila slovo "please" a žáci to vyhodnotili jako 

nepřesnou formulaci, tudíž zůstali ukrytí. Navrhuji upravit oznámení pro ukončení nácviku 

na jednoduchou frázi, která se nebude dát zaměnit.  
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Je vhodné využít propagačních materiálů – dostupných např. na webových 

stránkách organizací, které zpracovávají příslušníci HZS ČR v rámci preventivně – 

výchovné činnosti a příslušníci PČR pro školy. Školy mohou využít nabídek od zmíněných 

organizací k uspořádání přednášek na různá témata. 

8.2.2 Zhodnocení 

• Po celou dobu nácviku se podařilo udržet i ty nejmladší žáky v klidu a 

tichosti.  

• Škola provádí několikrát ročně tento nácvik. 

• Diskuze s žáky proběhla ihned po skončení nácviku. 

• Velice rychlé zareagování od žáků a pedagogů. 

Daný poplach nebylo možné provést na jiných základních školách. V rámci 

zpracování diplomové práce bylo osloveno několik dalších základních škol. Po diskuzi s 

vedením jednotlivých základních škol bylo zjištěno, že dané riziko na školách nehodnotí a 

nemají zpracované ani postupy evakuace. 

9 Praktická část práce – Mateřská škola Letohrad 

Nácvik evakuace pro případ požáru byl realizován v Mateřské škole Letohrad. 

Jedná se o mateřskou školu, která má kapacitu 84 dětí. Mateřskou školu navštěvují děti ve 

věku od 2 do 6 let. Uvedená školka nemá zpracovaný postup pro uvedený případ hrozby, a 

proto byl použit obecný postup vytvořený autorem této diplomové práce. Postup byl upraven 

přímo pro daný objekt. Cvičný požární poplach v minulosti nikdy netrénovali. Pro praktické 

ověření byla vybrána tato mateřská škola z důvodu rozsahu a dispozičního řešení objektu (4 

NP, úzké schodiště). Nutno podotknout, že umístění dětí ve 4.NP dle současných platných 

předpisů již není možné.  

9.1 Popis objektu 

Mateřská škola je umístěna v objektu historické vily v klidné části města Letohrad 

viz obrázek 9.1. Objekt má čtyři nadzemní podlaží (dále jen NP), ve kterých jsou umístěny 

tři třídy dětí. Mateřská škola byla do objektu umístěna v roce 1978. Objekt tvoří klasické 
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zděné konstrukce s nehořlavými stropy a betonovým schodištěm. Budova není dělena do 

požárních úseků. V 1.NP se nachází šatny a technické zázemí školky. Ve 2.NP se nachází 2 

učebny pro děti, ložnice, jídelna a kuchyň. Další NP je tvořeno lehárnou, dvěmi denními 

místnostmi a sociálním zařízením. Poslední NP je tvořeno hernou, lehárnou, učebnou a 

kanceláří ředitelky [27]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z objektu vedou dvě nechráněné únikové cesty (dále jen NÚC). Hlavní únikový 

východ se nachází ve 2.NP z boční strany budovy viz obrázek 9.2. Druhý únik je možný z 

přízemí kolem šaten a po schodech ven na volné prostranství (pozn. úroveň 1.NP se 

nenachází v úrovni terénu, ale o 1 metr níž, jak můžeme vidět na obrázku 9.3. 

 

Obr.  9.1 Budova mateřské školy [27] 
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  Obr.  9.2 Hlavní únikových východ       Obr.  9.3 Vedlejší únikový východ 

        

                Budova se nachází uprostřed rozsáhlého lesoparku, který je oplocen. Shromaždiště 

je umístěno mimo zpevněnou plochu před budovu školky. 

9.2 Případ požáru 

Cvičný požární poplach byl vyhlášen v 9 hodin ráno. Nácvik proběhl v mrazivých 

teplotách okolo –13°C, a proto nebylo možné evakuovat děti ven pouze v bačkůrkách a 

domácím oblečení a musely se obléknout. Požár zpozorovala učitelka v zadní části 2.NP a 

ihned zkontaktovala ředitelku školky sídlící ve 4.NP k vyhlášení evakuace. Evakuace byla 

vyhlášena za pomoci megafonu, jak můžeme vidět na obrázku 9.4.  
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       Obr.  9.4 Vyhlášení evakuace      Obr.  9.5 Řazení dětí v nejvyšším patře 

       

Nejvíce dětí se nacházelo ve 4.NP ve třídě včeliček - 16 dětí. Ve 3.NP ve třídě 

motýlků se nacházelo 13 dětí a ve 2.NP pouze 6 dětí. Nejmladší dvouletá holčička se 

nacházela ve třídě motýlků. Po vyhlášení poplachu děti z nejvyššího patra urychleně vyběhly 

na chodbu a snažily se samy opustit budovu viz obrázek 9.5. Po sdělení informace od 

učitelky, co mají dělat, děti okamžitě reagovaly a ve dvojici začaly scházet do přízemí. 

Mezitím děti z nižších pater už byly v šatně a oblékaly se. Po nasměrování k únikovému 

východu děti ukázněně opustily budovu a shromáždily se na určeném místě viz obrázek 9.6 

a obrázek 9.7. Nejmladší holčička byla po celou dobu nesena v náruči učitelky.  
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Obr.  9.6  Únikový východ                        Obr.  9.7 Shromaždiště 

   

 Na shromaždišti proběhla kontrola počtu dětí. Poslední z objektu odcházel 

pomocný personál. Děti se dozvěděly až na shromaždišti, že se nejednalo o skutečný 

poplach, ale pouze o cvičení. Poplach se neobešel bez pláče a panických stavů několika dětí. 

Nejvíce času zabralo oblékání dětí v šatně. Po odečtění času oblékání můžeme za čas 

evakuace považovat výsledný čas 3 minuty.  

9.2.1 Zhodnocení 

Cvičného požárního poplachu se účastnilo 35 dětí ve věku 2-6 let a 11 dospělých 

osob. V rámci cvičení se ukázalo, že dvouletá holčička nebyla schopná samostatného pohybu 

po schodišti a po celou dobu byla nesena učitelkou. Pokud by se nacházelo více takových 

dětí v budově, byl by to problém, protože na každou třídu připadají pouze 2 učitelky. 

Výsledný čas evakuace by byl mnohem pomalejší a průběh by provázel větší chaos a panika. 

Další problém je úniková cesta. Z pater vede úniková cesta vždy po schodišti. Děti ve 

školkovém věku nejsou tak rychlé a schody jim způsobují potíže. Pokud by nastal požár ve 

3.NP v blízkosti schodiště, děti v nejvyšším patře by zůstaly uvězněny a odkázány na pomoc 

dospělých. 
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Ve třídách a lehárnách se nachází spousta míst, kde by se dalo schovat jak můžeme 

vidět na obrázkách 9.8, 9.9, 9.10 a 9.11. V každém patře najdeme oddělené toalety, zavírací 

skříně s hračkami a různé úložné prostory se sportovním náčiním. Je nutné o těchto místech 

vědět a nezapomenout zkontrolovat, pokud by nastala tato mimořádná událost. 

          

Obr.  9.8 Sklad pomůcek            Obr.  9.9 Sklad pomůcek 

 

       

        Obr.  9. 9 Místo úkrytu – pod stolem                Obr.  9. 10 Domeček 

   

Většina dětí se chovala klidně a spolupracovala. Předškolní děti byly samostatné 

při oblékání v šatně a plnily pokyny od svých učitelek. Ihned po skončení nácviku ředitelka 

školky vysvětlila dětem, proč je důležité dělat daná cvičení.  

r.  

9.

1
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9.2.2 Doporučení 

Doporučení, která by zajistila hladší průběh evakuace a přípravy: 

1. vždy oznamovat dětem, že se jedná o CVIČNÝ požární poplach (zabrání se 

panice a pláči) 

2. nácvik evakuace u dětí předškolního věku je vhodné upravit do formy hry 

tak, aby tato činnost byla pro děti přirozená jako jiné aktivity 

3. nejmladší děti umisťovat do 2.NP, nejstarší děti do 4.NP 

4. provádět cvičný požární poplach alespoň jednou ročně (ideálně s pomocí 

HZS ČR) 

5. po cvičné evakuaci rozebrat s dětmi situaci, povídat si s nimi a hrou je 

naučit, co mají dělat, pokud by se situace opakovala 

6. zmapovat si místa, kde by se děti mohly schovat v případě mimořádné 

události (pod stůl, do skříní, švédská bedna) 

7. v případě nepříznivého počasí je vhodné mít k dispozici prostor (budovu), 

kde se s dětmi ukrýt 

10 Praktická část práce – Průmyslová střední škola Letohrad 

Nácvik evakuace pro případ požáru byl realizován v Průmyslové střední škole 

Letohrad. Uvedená střední škola nemá zpracovaný postup pro uvedený případ hrozby, a 

proto byl použit obecný postup vytvořený autorem této diplomové práce a upraven pro daný 

objekt. Cvičný požární poplach v minulosti nikdy netrénovali.  

10.1 Popis objektu 

Budova byla postavena počátkem třicátých let 20. století. Průmyslová střední škola 

byla otevřena v roce 1951 a následovala výstavba dvou budov domova mládeže, tělocvičny, 

jídelny, venkovních hřišť a dalších prostor. Cvičný požární poplach bude proveden z hlavní 

školní budovy viz obrázek 10.1 [28]. 
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Obr.  10.1 Hlavní školní budova 

Hlavní školní budova je tvořena třemi nadzemními podlažími. V přízemí se nachází 

4 kmenové učebny, 2 laboratoře pro výuku chemie a fyziky, 4 kabinety vyučujících, služební 

byt a šatny. Hlavní chodba spojuje vstup pro veřejnost se vstupem žákovským a pokračuje 

do budovy internátu viz obrázek 10.2. V 2.NP se nachází ředitelství, sekretariát a 

ekonomický úsek školy, 4 kmenové učebny, kabinety vyučujících a sborovna. Přístup do 

tohoto patra je pouze po schodišti z haly v přízemí viz obrázek 10.3. V 3.NP se nachází 

kmenová učebna, 2 počítačové učebny, rýsovna a přednáškový sál. Přístup do patra je možný 

rovněž pouze schodištěm z přízemí viz obrázek 10.4 [28]. 

 

Obr.  10.2 Přízemí hlavní školní budovy 
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Obr.  10.3 2.NP hlavní školní budovy 

 

Obr.  10.4 3.NP hlavní školní budovy 

 

Z hlavní školní budovy vedou 2 NÚC. Jak můžeme vidět na obrázku 10.5, žáci z 

učebny č.103, č.107 a z učebny fyziky č.107 se budou evakuovat spojovací chodbou před 

jídelnu nad hlavní školní budovu. Žáci ze zbylých učeben v přízemí použijí hlavní vchod 

pro veřejnost. Žáci nacházející se ve 2. a 3.NP se budou evakuovat po schodišti do přízemí 

a hlavním vchodem pro veřejnost ven na volné prostranství. Shromaždiště osob se nachází 

v prostoru parkoviště před budovou školy. 
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Obr.  10.5 Směr úniku pro vybrané učebny 

10.2 Případ požáru 

Požární poplach byl vyhlášen během 3. vyučovací hodiny. Pro vyhlášení poplachu 

sloužila kolejnice s paličkou umístěná v rohu chodby ve 2.NP, jak můžeme vidět na obrázku 

10.6 a 10.7. 

      

Obr.  10.6 Kolejnice s paličkou    Obr.  10.7 Vyhlášení požárního poplachu 
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Ve stejném patře se nacházelo několik dívek, které čekaly na svou hodinu. Po 

zaslechnutí požárního poplachu zpozorněly, ale zvedly se až tehdy, když viděly ostatní 

žáky odcházet ze tříd. Nejdříve začaly scházet třídy z nejvyššího 3.NP, jak můžeme vidět 

na obrázku 10.8 a 10.9. 

  

    Obr.  10.8 Evakuace 3.NP                      Obr.  10.9 Evakuace 3.NP 

 

Žáci v učebně fyziky v přízemí v začátku spojovací chodby nemohli slyšet zvuk 

poplachu. Školník musel osobně přijít oznámit evakuaci. Druhý školník urychleně v 

přízemí otevřel hlavní dvoukřídlý vchod pro veřejnost pro hladký průběh evakuace, což se 

ukázalo jako velice důležité. Hlavní únikový východ můžeme vidět na obrázku 10.10 a 

10.11. 

    

Obr.  10.10 Hlavní únikový východ    Obr.  10.11 Odchod žáků na shromaždiště 
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Školníci rovněž zkontrolovali jednotlivá patra, zda v nich nezůstal žádný žák. 

Třídy, kterým trvalo zareagování nejdéle, se nacházely ve stejném podlaží jako zvuková 

signalizace požáru. Jelikož se nacházely na druhém konci podlaží, neslyšely zřetelně zvuk. 

Žáci popsali zvuk jako velmi tiché zvonění mobilu nebo nějakého přístroje. Díky 

včasnému otevření vchodových dveří se neucpal únikový východ a netvořily se zástupy 

tříd. Pouze žáci z učebny fyziky na obrázku 10.12, která se nacházela v přízemí v začátku 

spojovací chodby, použili únikovou cestu vedoucí před jídelnu. Na shromaždišti proběhl 

přepočet žáků ze stran učitelů.   

 

Obr.  10.12 Odchod žáků z učebny fyziky 

10.2.1 Zhodnocení 

Cvičného požárního poplachu se účastnilo 6 tříd nacházejících se v hlavní budově 

a 1 třída nacházející se ve spojovací chodbě. Hlavním únikových východem se evakuovalo 

89 žáků a spojovací chodbou 23 žáků. Celkem se evakuace účastnilo 112 žáků.  

Během nácviku se ukázalo jako velmi nevhodné vyhlášení poplachu pomocí 

kolejnice s paličkou. Obsluha musela vynaložit spoustu síly, aby rozezněla dané zařízení. 

Snahou obsluhy bylo křičet sdělení: "Požární poplach". Toto sdělení ovšem zanikalo ve 

zvuku a nebýt učitelů ve třídách, žáci by nepoznali, co se děje. Po ukončení si obsluha 

stěžovala na dočasnou ztrátu sluchu a navrhla použití sluchátek k vyhlášování evakuace. 

Zvuk kolejnice nebyl slyšet v přízemí. Naštěstí se nacházela v přízemí pouze 1 třída. Pokud 

by se nacházelo více tříd v přízemí, povolaná osoba by musela obejít veškeré třídy a 

informovat o evakuaci. Tím by se výsledný čas evakuace prodloužil.  
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Úniková cesta vedoucí spojovací chodbou byla nedostatečně vybavena značkami 

směry úniku a dveře nebyly označeny značkou únikový východ viz obrázek 10.13 a 10.14. 

Po většinu roku se ve škole nachází osoby, které znají daný objekt. Nicméně ve škole mohou 

probíhat dny otevřených dveří nebo jiné akce, kterých se účastní osoby, které neznají dané 

prostory a pokud by vznikla mimořádná událost, nevěděly by kudy utéct.  

     

Obr.  10.13 Chybějící směry úniku       Obr.  10.14 Neoznačený směr úniku 

     

10.2.2 Doporučení 

Doporučení, která by mohla školu lépe připravit na mimořádnou událost: 

1. Je vhodné oznamovat, že se jedná o POŽÁRNÍ poplach, nikoliv CVIČNÝ. 

Žáci ve věku od 15 do 19 let často neberou situace zcela vážně a důsledně. 

Snahou je provádět nácvik vždy tak, jako by se jednalo o skutečný požár. 

2. Vyměnit kolejnici za lepší prostředek k vyhlášení poplachu, například 

megafon nebo instalovat rozhlas do každé třídy. 

3. Doplnit a lépe označit únikové cesty a východy ven z budovy. 

4. Zajistit včasné otevření obou křídel u hlavního vchodu. 

5. Provádět požární poplach alespoň jednou ve školním roce, ideálně v měsíci 

květen – červen, kdy se nachází ve škole maximální početní stav žáků (190) 
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Závěr 

Cílem diplomové práce bylo zpracovat evakuační postupy pro případ požáru, 

vniknutí neznámého útočníka, případ bombového útoku a útoku neznámou chemickou či 

biologickou látkou. Postupy byly zpracovány pro jednotlivé stupně školských zařízení – pro 

mateřskou školu, základní školu a střední školu. Postupy byly také konzultovány s 

příslušníky složek Integrovaného záchranného systému.  

Diplomová práce byla rozdělena do dvou částí – teoretické a praktické. Teoretická 

část popisovala jednotlivé případy mimořádných událostí, vhodný způsob evakuace a 

významné útoky na školská zařízení, která se stala v minulosti v zahraničí a České republice.  

Praktická část byla realizována v prostorách základní školy The Ostrava 

International School v Moravskoslezském kraji a také v Mateřské škole Letohrad a 

Průmyslové střední škole Letohrad v Pardubickém kraji. Byly ověřeny postupy na případ 

požáru a případ vniknutí neznámého útočníka. Lock down (uzamčení) byl ověřen pouze u 

jedné z vybraných škol. Důvodem byla skutečnost, že další vybrané instituce neměly 

evakuační postupy pro danou hrozbu zpracovány a vyhlášení daného evakuačního postupu 

by způsobilo pouze paniku.  

V průběhu zpracování diplomové práce, zejména při praktických realizacích, bylo 

prokázáno, že je nutné rozlišit evakuační postupy a zejména jejich praktický nácvik pro 

jednotlivé věkové kategorie dětí. Dětem předškolního věku je vhodné jednotlivé nácviky 

vysvětlovat formou hry. Pomocí hry se nácvik stane pro děti přirozený a naučí se, co mají 

dělat při vyhlášení poplachu. Pravidelným nácvikem si děti danou činnost zafixují a 

provádějí ji téměř automaticky. S žáky základních škol je nutné o daném problému hovořit. 

Zdůvodnit jim nutnost přípravy a pravidelného nácviku evakuace. Opět je nutné provádět 

pravidelné nácviky tak, abychom eliminovali na co nejnižší možnou úroveň vznik paniky 

při řešení skutečné mimořádné události. Jak se v průběhu zpracování diplomové práce 

ukázalo, nácvik je nutný nejen pro děti samotné, ale také pro pedagogy jednotlivých 

školských institucí, jejichž informovanost je velmi malá. Pro konkrétní aplikaci lze využít 

propagačních materiálů od příslušníků Hasičského záchranného sboru se zaměřením na 

preventivně – výchovnou činnost a pořádat pro děti besedy. V porovnání s předchozími 

školskými zařízeními, je organizace nácviku studentů středních škol, vzhledem k jejich 



42 

 

vyspělosti, považována za méně náročnou a dá se předpokládat při nácviku jejich 

spolupráce. Ovšem i v tomto případě je nutná informovanost studentů a pedagogů o 

případných rizicích a pravidelné nácviky evakuačních postupů s ohledem na charakter 

objektu. 

Diplomová práce popisuje návrh evakuačních postupů pro případy mimořádných 

událostí, které lze aplikovat na školská zařízení. Práce však nepřináší postupy univerzální. 

Je nutné vždy postup evakuace přizpůsobit dispozici hodnoceného objektu. Závěrečná práce 

dokládá nutnost zpracování jednotlivých evakuačních postupů a jejich pravidelné ověřování 

formou nácviku, a to častěji než jednou ročně. V rámci České republiky většina školských 

zařízení řeší evakuační postupy pouze pro případ požáru, což je nedostačující. Případy útoků, 

které se staly v zahraničních zemích jasně ukazují, že riziko nelze vyloučit ani na území 

České republiky a danou problematikou je nutné se zabývat.  
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