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ANOTACE  

Pavlíček Jakub. Revize evakuačního plánu, Ostrava 2008. 

 

Klíčová slova: evakuace, evakuační plán, sportovní stadion. 

 

Bakalářská práce obsahuje vysvětlení pojmu evakuace, uvádí způsoby jejího rozdělení 

a postupy při provedení. Pro praktický příklad je zde uveden konkrétní objekt sportovního 

stadionu. Práce popisuje současný stav zabezpečení evakuace na stadionu a stávající 

evakuační plán. Jsou zde uvedeny nedostatky zpracovaného evakuačního plánu a návrh řešení 

na zlepšení. 

 

 

ANNOTATION 

Pavlíček Jakub. Evacuation plan revision, Ostrava 2008. 

 

Keywords: the evacuation, the evacuation plan, the sports stadium. 

 

This bachelory work includes the description of evacuation, describes the ways of the 

evacuation and the process of evacuation. As an example this study describes the sports 

stadium. This work describe the safeguard of evacuation on the sports stadium and current 

evacuation plan too. This work includes the absence of the evacuation plan and the new 

design of this. 
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1. Úvod 

V dnešní době plné konfliktů a teroristických hrozeb je věnována značná pozornost 

místům, kde by k podobným incidentům mohlo s největší pravděpodobností docházet. 

Nejvíce ohroženy jsou objekty  a subjekty, jejichž nefunkčnost by měla nepříznivý dopad na 

zbytek společnosti a právě místa s velkou koncentrací osob. Mezi tyto objekty lze zahrnout 

různé kulturní a společenské akce. K nejpravidelněji konaným společenským akcím, kde je 

předpoklad vysoké návštěvnosti osob, patří v ČR řada sportovních utkání. Dlouhodobě se na 

předním místě pohybují zejména sportovní fotbalové zápasy, kde není výjimkou ani 

dvacetitisícová návštěvnost v hledišti. 

I přes stále zlepšující se bezpečnostní opatření prováděné na fotbalových stadionech u 

nás i ve světě hrozí právě zde riziko vzniku mimořádné události. Pod tímto pojmem se zde 

můžou objevit např. výtržnosti na stadionu, teroristický útok, požár v hledišti, ale také únava 

konstrukce tribun. Velkou nevýhodou zmiňovaných sportovních areálů je přístupnost téměř 

všem, kdo si zakoupí vstupenku na stadion. Mnohdy není v silách pořadatelské služby zajistit 

důkladnou prohlídku všech osob vstupujících do útrob stadionu. Nebezpečím se stává 

pronesení zbraní, výbušnin a v neposlední řadě různých pyrotechnických prostředků, které by 

mohly způsobit již zmiňovaný požár v hledišti. 

Pokud vznikne závažné odůvodnění nebo inicializace zdroje ohrožení je nutné zahájit 

bezodkladný přesun osob do bezpečí. Tento úkol náleží vždy bezpečnostnímu managementu, 

který postupuje dle předem vypracovaného evakuačního plánu. Zpracování tohoto dokumentu 

je klíčovou podmínkou úspěšně provedené evakuace osob. 

Pro svou bakalářskou práci jsem si vybral Ostravský stadion Bazaly, který patří 

kapacitně mezi největší fotbalové stadiony v ČR a je také známý vysokou návštěvností diváků 

v hledišti. Z těchto důvodů je cílem mé bakalářské práce zjistit současný stav zpracovaného 

evakuačního plánu stadionu a navrhnout opatření ke zlepšení, popřípadě vypracovat jeho 

chybějící části.  
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2. Rešerše 

Pro zpracování své bakalářské práce jsem použil řadu zákonů, vyhlášek, nařízení a 

státních norem. Čerpal jsem informace z publikací, zabývajících se především tématikou 

evakuace osob a hromadného chování osob. Důležitou pro práci byla dokumentace týkající se 

konkrétního sportovního areálu. Zejména stávající podoba evakuačního plánu.  

 

Zdrojové informace: 

LE BON, G. Psychologie davu. Ostrava : KRA, 1994. ISBN 80-901527-83. 

Publikace popisující změny chování jednotlivců, kteří se stanou součástí davu. Autor 

popisuje vlastnosti davu, možnost jeho ovládání a faktory působící na dav.  

 

FOLWARCZNY, L, POKORNÝ, J. Evakuace osob. 1. vyd. Ostrava : SPBI, 2006. ISBN 80-

86634-92-2. 

Publikace popisuje evakuaci osob z pohledu požární ochrany a z pohledu ochrany 

obyvatelstva. Zastává názor, že s současnosti toto členění nemá již opodstatnění. Jsou zde 

uvedeny zásady řešení objektové a plošné evakuace osob, metody pro hodnocení evakuace a 

poznatky zahraničních autorů. 

 

Vyhláška č. 246/2001 Sb. ze dne 29. června 2001 o stanovení podmínek požární bezpečnosti a 

výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci). 

Tato vyhláška vymezuje postup pro zpracování požárního evakuačního plánu. Uvádí 

se v ní pro které objekty je třeba evakuační plán zpracovat, členění evakuačního plánu a 

jednotlivé položky, které evakuační plán obsahuje.  
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3. Charakteristika davu 

Chování a vlastnosti velké masy lidí může ovlivnit průběh evakuace a do značné míry 

i její úspěšné ukončení. Zvládnout řízení takového počtu osob, na které působí zároveň 

negativní vlivy, lze pouze s dostatečnými informacemi o charakteristice, jednání a psychologii 

velké skupiny obyvatel.  

Velké uskupení osob můžeme označit termínem „dav“. Dle Le Bona [1] je dav 

shromáždění jakýchkoliv jedinců bez ohledu na jejich národnost, povolání nebo pohlaví a bez 

ohledu na náhodu, která je svedla dohromady. Pojem dav je dnes postupně nahrazován 

termínem „hromadné chování“. Dle Mezníkové [2], lze hromadné chování charakterizovat 

jako přirozené chování a prožívání člověka v situacích extrémní hromadné zátěže, zejména 

v případě, kdy se jedná o náhlé a neočekávané ohrožení životů.  

Minimální počet osob, které tvoří dav není nikde specifikován. Může se dokonce 

jednat jen o několik jedinců. I u malé skupinky osob se již můžou začít projevovat určité rysy, 

které jsou pro davové chování charakteristické. 

Za jistých okolností, které nastaly upadají vlastnosti jedinců do pozadí a nově vzniklé 

shromáždění dostává nové vlastnosti, dosti odlišné od vlastností každého jednotlivce. Tyto 

obecné charakteristiky davu jsou sice jen dočasné, ale přesně definovatelné. Výstižný příklad 

uvádí Le Bon [1], kdy přirovnává osoby v davu k chemickým látkám. Každá látka má své 

specifické vlastnosti, ale pokud látky sloučíme dohromady, vytvoříme novou sloučeninu. 

Takto vytvořená směs prvků dostává zcela nové vlastnosti. Mnohdy úplně odlišné od 

vlastností původních látek z nichž vznikla.  

Hlavním společným znakem davu se stává cíl, který spojuje jednotlivce v jeden celek. 

Vliv společného cíle potlačuje reálně vnímat okolí a zároveň je schopen určité vlastnosti 

vystupňovat do krajních hodnot. Je důležité si uvědomit, že pokud se člověk v davu ocitne, 

začíná jednat, cítit a myslet naprosto odlišně, než by jednal, cítil a myslel kdyby byl sám. Na 

osoby v davu začíná působit sugesce. To znamená, že se lidé začnou pod vlivem okolí pouštět 

do svých činů s větší prudkostí. Jejich myšlení začíná ovládat nevědomí podobné 

hypnotickému stavu. Tímto stavem se postupně nakazí všichni členové a s počtem 

přítomných osob se také mnohdy prohlubuje.  
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Jedinci mají často sklon podřídit se zájmům davu. Někteří jsou dokonce schopni 

jednat naprosto protichůdně, než by jednali samostatně. Jedinec je součástí většího počtu osob 

a dostává se mu pocitu nepřekonatelné moci. To, co by individualista sám nedokázal se 

v davu může stát snadným činem [1]. 

Každý dav využívá výhody anonymity. Tato skutečnost potlačuje v jedinci pocit 

zodpovědnosti i když sám by jí bez problémů odolal. Přestává si být vědom svých činů. 

Charakteristickým prvkem davu je proto neschopnost provést čin vyžadující vyšší inteligenci.. 

Dle Le Bona [1] jen tím, že je člověk částí davu, sestupuje na žebříčku civilizace o několik 

stupňů níže. Rozumově stojí dav vždy pod úrovní osamoceného člověka. 

3.1 Vlastnosti davu 

Podněty působící na dav se můžou každou chvíli změnit a i chování davu se těmto 

změnám velice často rychle přizpůsobí. Tato skutečnost ovlivňuje řízení velké skupiny osob. 

V davu mizí pocit nemožnosti a utváří se pocit beztrestnosti. Jeho úroveň je díky již 

zmiňované anonymitě davu určována počtem osob nacházejícím se ve skupině. 

Zdravě přemýšlející člověk si uvědomuje, že po spáchání přestupku nebo trestného 

činu následuje adekvátní trest. Tento názor ve skupině mizí a jedinec je stržen ostatními. 

Velké seskupení lidí bývá často ve stavu očekávání a tím současně ve stavu napětí. I banální 

motiv může díky tomu nakazit a přeformulovat myšlení postupně všech lidí v davu. Stejný 

proces nakažení probíhá také při očitých svědectví velkého počtu svědků. Událost, u které se 

nachází velké množství lidí je zpravidla okamžitě zkreslena. Tento jev se nazývá: 

„mechanismus kolektivního přeludu“. Stačí, aby jediný člověk zahlédl určitou událost a ta je 

informačním proudem přenesena k ostatním členům davu. Ti jsou si okamžitě schopni 

pozorovaný čin osvojit. Nebezpečím davu proto bývá hlavně zkomolení původního 

pozorování a působení své přetvořené verze na ostatní členy seskupení. Logicky se dá 

usoudit, že totožná svědectví podaná velkým počtem lidí jsou většinou pokládána za 

přesvědčivá. Ovšem díky znalostem o vlastnostech davu je můžeme pokládat za nejméně 

věrohodná. Nejpochybnější jsou ty události, jež byly pozorovány největším počtem lidí. 

Pokud přijmeme oznámení, že nějaká událost byla souhlasně zjištěna tisícem svědků, 

znamená to, že skutečnost se podstatně liší od podané zprávy [1].  

Dav je schopen na první pohled výjimečné věci dost často zobecňovat. Nebezpečnou 

skutečností může být fakt, že jednou vyslovená myšlenka bývá ostatními členy ihned přijata 
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jako nezvratitelná pravda. Neskutečná věc může být klidně brána jako skutečná a dav jí začne 

věřit. Osoby ovlivněné davem se dívají na věci tak, aby o nich nemuseli dlouho přemýšlet. 

Tento pohled lze charakterizovat pohledem na věci černě nebo bíle. Mizí zde schopnost 

barevného spektra umístěného mezi těmito pohledy. 

3.2 Ovládání davu 

Pokud je shromážděn určitý počet živých bytostí, ať jde o dav lidí nebo stádo zvířat, 

začnou pudově podléhat autoritě určitého náčelníka, neboli svého vůdce [1]. Tento jedinec 

bývá mnohdy sám zpočátku součástí davu. Lidé mají tendenci podlehnou instinktivně člověku 

se silnou vůlí. Tato vlastnost v davu neznamená působit na ostatní rozumovým dojmem, ale 

spíše projevit razantně svůj názor nebo myšlenku. Účinek jeho slov, popřípadě činů, může mít 

na skupinu obrovský vliv. Nejsnadnější možností jak přinutit dav k uskutečnění určitého činu 

je jít sám příkladem. Dav lidí je pak ochoten takového člověka následovat a tím ještě 

vystupňovat jeho moc. Dalším důležitým prostředkem pro získání kontroly nad masou lidí je 

časté opakování. Opakovaná myšlenka se rychleji dostane do paměti posluchačů. V davu, 

opět díky jeho vlastnostem, jí lidé daleko dříve uvěří. Dochází zde k nakažlivému přenesení 

z jednoho člena na druhého. Charakteristické pro velké skupiny je, že pokud tento vůdce 

z nějakého důvodu zmizí, dav je schopen se úplně rozpadnout.  

Při mimořádné události (MU), kdy je potřeba zvládnout řízení velkého počtu osob, je 

proto třeba navázat s dominantními jedinci komunikaci. Pokud se jedná o náhodné uskupení 

lidí a tito jedinci nejsou specifikováni, je možností tuto úlohu přijmout. Do role se při MU 

často dostávají například hasiči, pořadatelé nebo předem stanovení zaměstnanci. Pokud jsou 

odborně vycvičeni, popřípadě proškoleni, můžou svým chováním a jednáním u osob 

postižených MU vyvolat pocit autority a snáze tyto osoby řídit a ovlivňovat. 

 Účinnou složkou komunikace se zde stávají jak verbální tak nonverbální projevy 

jednání. Z obecného popisu ovládání davu je zřejmé, že tito pracovníci musí jednat sebejistě, 

cílevědomě a musí být odolní vůči možnému negativnímu jednání zachraňujících se osob. 

Kladené požadavky vůči davu musí být věcné a jasné. Pro zabránění ztráty autority a kontroly 

nad situací je důležité trvat na svých požadavcích vznesených k davu osob [2].  
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4. Evakuace jako proces 

Pojem evakuace je možno chápat ze dvou pohledů. Z hlediska požární ochrany jde o 

krátkodobý proces zakončený přemístěním unikajících osob bez pomoci zvenčí (záchranné 

složky) na volné prostranství nebo do jiného bezpečného prostoru a to dle předem 

zpracovaného evakuačního plánu po stanovených únikových cestách [3].  

Právní předpisy z oblasti požární ochrany, např. Zákon č. 133/1985 Sb., o požární 

ochraně [4], Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 

státního požárního dozoru [5], Vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek 

požární ochrany [6], nebo Nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární 

ochraně [7], používají termín: „evakuace osob“. Tento pojem však není v žádném z těchto 

předpisů přesně definován. Termín evakuace osob se používá v dalších právních 

dokumentech, např. ve Vyhlášce č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na 

výstavbu [8] a v normách ČSN Požární bezpečnost staveb pro nevýrobní [9] a výrobní 

objekty [10]. Ani zde ale tuto definice nenalezneme. 

Z hlediska ochrany obyvatelstva jde o proces dlouhodobý. Na samotnou evakuaci 

navazují další kroky. Jde o náhradní ubytování, stravování a zajištění další nezbytné péče o 

evakuované osoby. Evakuaci definujeme jako jeden ze základních způsobů ochrany 

obyvatelstva, je souhrnem opatření zabezpečující přemístění osob, hospodářského zvířectva a 

věcných prostředků v daném pořadí priorit z ohroženého prostoru na jiné území. Je to 

mimořádné opatření, používané v případech, kdy již nelze účinnou ochranu obyvatelstva 

zabezpečit jiným způsobem [11]. Z pohledu ochrany obyvatelstva je často používán termín: 

„evakuace obyvatelstva“. Obyvatelstvem jsou myšleny všechny osoby v místech ohrožených 

MU, s výjimkou osob, které se budou podílet na záchranných pracích, na řízení evakuace 

nebo budou vykonávat jinou neodkladnou činnost [11]. Způsob provedení evakuace 

nalezneme ve Vyhlášce č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva 

[12], kde je uvedeno plánování evakuace, orgány pro řízení evakuace, zabezpečení evakuace 

pro případy MU nevojenského charakteru. Evakuace je rovněž zmíněna v zákoně o IZS [13]. 

Vymezení pojmu ochrana obyvatelstva je zde chápáno jako plnění úkolů civilní ochrany, 

zejména varování, evakuace, ukrytí a nouzové přežití a další opatření k zabezpečení ochrany 

jeho života, zdraví a majetku. 
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4.1 Rozdělení evakuace 

Evakuaci můžeme rozdělit podle několika kritérií. Z hlediska rozsahu opatření se dělí 

na evakuaci [11]: 

a) objektovou: zahrnující evakuaci z jedné budovy nebo z malého počtu obytných 

budov, administrativně správních budov, technologických provozů a dalších objektů, 

b) plošnou: zahrnující evakuaci částí nebo celého urbanistického celku, případně většího 

územního prostoru, přičemž evakuovány jsou všechny osoby v místech ohrožených 

MU s výjimkou osob, které se budou podílet na záchranných pracích, na řízení 

evakuace nebo vykonávající jinou neodkladnou činnost.  

 

Z hlediska doby trvání lze evakuaci rozdělit na [11]: 

a) krátkodobou: kdy ohrožení nevyžaduje dlouhodobé opuštění objektu (prostoru). Pro 

evakuované osoby není zpravidla zapotřebí realizovat opatření související s následnou 

péčí o evakuované osoby, jako je např. náhradní ubytování a stravování, 

b) dlouhodobou: kdy ohrožení vyžaduje dlouhodobé opuštění objektu (prostoru). Pro 

evakuované je zpravidla zapotřebí realizovat opatření související s následnou péčí, 

jako je např. náhradní ubytování a stravování.  

 

Z hlediska způsobu realizace dělíme evakuaci na [11]:  

a) samovolnou: proces evakuace není řízen a osoby v potřebě úniku před nebezpečím 

jednají dle vlastního uvážení, což může mít důsledky v podobě zbytečných ztrát na 

životech, zdraví a majetku,  

b) samoevakuaci: proces evakuace je řízen a evakuované osoby se přemisťují s použitím 

vlastních dopravních prostředků nebo pěšky, 

c) evakuaci se zajištěním dopravy: proces evakuace je řízen. Evakuované osoby se 

přemisťují jak s využitím vlastních dopravních prostředků nebo pěšky, tak s použitím 

dopravních prostředků hromadné přepravy, zajištěných orgány pověřenými řízením 

evakuace.  
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4.2 Evakuace objektová 

V dalším textu se budu zabývat evakuací objektovou, protože ta bude provedena 

v případě nutnosti evakuovat vybraný objekt stadionu. Objektovou evakuaci dělíme na [3]: 

a) objektovou evakuaci s opuštěním objektu: evakuované osoby jsou přemístěny 

mimo zasažený objekt. Zpravidla na volné prostranství, 

b) objektovou evakuaci se setrváním v objektu: evakuované osoby jsou přemístěny do 

stavebně a požárně oddělené části objektu, případně jiného objektu, kde je k dispozici 

dostatečný prostor, zaručena jejich bezpečnost, např.: proti účinkům požáru, a odkud 

je možno následně uskutečnit evakuaci formou opuštění objektu.  

4.2.1 Doba evakuace osob 

Je celková doba od vzniku důvodu k provedení evakuace (např. požár ) až po úspěšné 

opuštění objektu osobami na bezpečné místo. Evakuaci lze považovat za bezpečnou, pokud 

doba potřebná pro evakuaci osob RSET (required safe egress time) je menší nebo nejvýše 

rovna dostupné době pro evakuaci ASET (available safe egress time) Rovnice 4-1 [3]. 

Rovnice 4-1 Bezpečná doba evakuace 

ASETRSET≤  

 

Dobu potřebnou pro evakuaci lze vypočítat z Rovnice 4-2 : 

Rovnice 4-2 Doba potřebná pro evakuaci 

urzvd ttttRSET +++=  [min] 

Legenda: 

td doba od vzniku do detekce požáru [min] 

tv doba od detekce požáru do vyhlášení evakuace [min] 

trz doba od vyhlášení evakuace do jejího zahájení [min] 

tu předpokládaná doba pro evakuaci  [min] 
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Doba od vzniku do detekce požáru(td): tato doba závisí na osazení objektu osobami, 

stavebním provedením objektu a vybavením požárně bezpečnostním zařízením. 

Doba od detekce požáru do vyhlášení evakuace(tv): je závislá hlavně na technickém 

provedení požárně bezpečnostních zařízení, znalostech a kvalitě bezpečnostního 

managementu (BM), chování osob a jejich reakcí při MU.  

Doba od vyhlášení evakuace do jejího zahájení(trz): pokud vyhlásíme pokyn 

k provedení evakuace, nemusí nutně následovat samotné zahájení evakuace. Proto dobu trz 

můžeme podrobněji rozdělit na dobu od vyhlášení evakuace do rozhodnutí osob k jejímu 

zahájení(tr), v tomto úseku osoby zpozorují vyhlášení evakuace a analyzují další informace 

pro následující průběh evakuace, a na dobu od rozhodnutí k zahájení evakuace do vlastního 

zahájení evakuace(tz). Zde může docházet k realizaci nezbytných opatření. Mezi které 

můžeme zařadit shromáždění dětí, zvířat a věcí. Pro výpočet doby od vyhlášení evakuace do 

jejího zahájení proto použijeme Rovnice 4-3: 

Rovnice 4-3 Doba od vyhlášení evakuace do jejího zahájení 

zrrz ttt +=  [min] 

Legenda 

trz doba od vyhlášení evakuace do jejího zahájení [min] 

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

tz doba od rozhodnutí k zahájení evakuace do vlastního zahájení 

evakuace 

[min] 

 

Mezi nejdůležitější aspekty ovlivňují dobu (trz) patří [3]: 

Způsob vyhlášení evakuace: může probíhat automaticky prostřednictvím požárně 

technickým zařízením (např.: elektrická požární signalizace), nebo může probíhat na základě 

rozhodnutí BM prostřednictvím technického vybavení objektu. Mezi akustické způsoby patří 

vyhlášení pomocí rozhlasů. Mezi vizuální způsoby můžeme zařadit vyhlášení pomocí 

interního televizního obvodu nebo pomocí světelných tabulí.  

Dispoziční řešení stavby: charakter objektu značně ovlivňuje orientaci osob 

v objektu. Stísněné prostory můžou u osob vyvolávat pocit úzkosti a paniky. Otevřené objekty 
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můžou naopak u evakuovaných osob vyvolávat větší pocit bezpečí. Je třeba ale brát v úvahu 

také falešný pocit bezpečí, které takto konstruované stavby mohou nabízet. 

Pozornost osob: v objektech, kde je pozornost osob zaměřena na určitý probíhající 

jev, je nutné tuto činnost okamžitě přerušit a tím získat pozornost osob. Jako rizikové akce 

uvádím pro příklad: sportovní utkání, hudební koncerty, promítání filmů nebo společenské 

akce. 

Praktická cvičení: cílem pravidelného evakuačního cvičení je ohrožené osoby 

důkladněji připravit na skutečné nebezpečí a zabránit tak časovým prostojům. Významným 

prvkem se zde také stává prověření komunikačního toku mezi členy BM a případná 

koordinace např.: se složkami IZS 

Obeznámenost s budovou: osoby znalé objektu, v němž se nacházejí, získávají 

schopnost rychlejší reakce na nastalou MU. Za rizikové objekty lze považovat stavby, kde se 

střídá značný počet osob a společenské akce, pořádané jen jednou za delší časový interval. 

V těchto objektech jsou návštěvníci většinou odkázáni na požárně technické značení, 

vybavení objektu a na správně proškoleném a schopném personálu. 

Společenské vztahy osob: před samotným zahájením evakuačního procesu mají 

jedinci tendenci shromažďovat kolem sebe osoby jim blízké. Významným ovlivňujícím 

faktorem může být tato činnost v případě, že osoby nejsou v jejich bezprostřední blízkosti.  

Stav bělosti, ostatní limitace: reakce osob může být ovlivněna aspekty, které limitují 

jejich aktuální stav. Může se jednat o stav psychické indispozice, ale také o stav do kterého se 

osoby přivedly samy (např.: osoby v podnapilém stavu, po požití omamných látek). Pokud 

jsou v objektu lidé spící, jejich reakce ihned po probuzení bude s největší pravděpodobností 

zmatená a budou potřebovat určitý čas na schopnost vyvozovat logické závěry [3]. 
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Časový interval (trz) je závislý na typu objektu, způsobu jeho využívání a vycvičeném 

personálu. V prognóze uvedené viz. tabulka 1 je uveden orientační časový úsek doby trz [3]. 

 

tabulka 1 Prognóza doby od vyhlášení evakuace osob do doby jejího zahájení 

Typ objektu W1 W2 W3 

Kanceláře, komerční a průmyslové budovy, školy (osoby jsou 

v bdělém stavu, seznámeny s budovou, bezpečnostními 

systémy a způsobem evakuace) 

<1 3 >4 

Obchody, muzea, sportovní centra, shromažďovací prostory 

(osoby jsou v bdělém stavu, nemusí být obeznámeny s 

budovou, bezpečnostními systémy a způsobem evakuace) 

<2 3 >6 

Obytné budovy, výškové objekty (osoby nemusí být v bdělém 

stavu, ale jsou převážně obeznámeny  s budovou, 

bezpečnostními systémy a způsobem evakuace) 

<2 4 >5 

Hotely, ubytovny (osoby nemusí být v bdělém stavu, 

obeznámeny s budovou, bezpečnostními systémy a způsobem 

evakuace) 

<2 4 >6 

Nemocnice, sanatoria (velký počet osob může vyžadovat 

pomoc) 
<3 5 >8 

Legenda: 

W1 
Informace o nebezpečí sdělené osobami, komunikačními systémy, 
interním televizním okruhem, nebo označeným vycvičeným 
personálem viditelným všemi osobami v prostoru 

[min] 

W2 
Informace o nebezpečí sdělené připravenými textovými zprávami 
v komunikačních zařízeních, informativní upozornění personálem 

[min] 

W3 Akustický signál požárního poplachu, personál bez výcviku [min] 

 



 

 

12 

Předpokládaná doba evakuace (tu): v tomto časovém úseku dochází k přesunu osob 

do bezpečného prostoru, zpravidla na volné prostranství. Tato doba se stanoví dle norem ČSN 

požární bezpečnosti staveb pro výrobní objekty [10] a pro nevýrobní objekty [9]. U 

nevýrobních objektů je předpokládaná doba evakuace vyjádřena pomocí Rovnice 4-4:  

Rovnice 4-4 Předpokládaná doba evakuace 

uK

sE

v

l
t

uu

u
u ⋅

⋅⋅
⋅

=
7,0

 [min] 

Legenda: 

lu délka únikové cesty [m] 

vu rychlost pohybu osob [m·min-1] 

E počet evakuovaných osob [osob] 

s součinitel podmínek evakuace [-] 

Ku jednotková kapacita únikového pruhu [-] 

u počet únikových pruhů [-] 

 

K důležitým aspektům ovlivňují dobu (trz) patří: 

Počet a rozprostření osob těsně před evakuací: počet osob, které se nacházejí na 

evakuované ploše je jeden z nejdůležitějších parametrů pro výpočet (tu). Z hlediska výpočtu 

je pro jeho stanovení nutno brát v úvahu nejhorší možnou variantu, tudíž maximální možnou 

kapacitu objektu. Výhodou zde může být, pokud BM zná přesné osazení objektu osobami. 

V tomto ohledu můžou mít výhodu pracovníci BM při různých sportovních a společenských 

akcích. Pro vstup je ve většině případů nutné zakoupení vstupenky, popřípadě průchod 

turnikety. Pokud má vstupenka zároveň i funkci místenky, získáváme přesný přehled o 

rozložení osob objektem. Všechny tyto na první pohled kontrolní prvky mohou být nesmírně 

cennou informací pro členy BM.  

Charakteristika osob: má na úspěšně provedenou evakuaci vliv zejména z pohledu 

pohybu osob objektem. Návštěvníky zařízení mohou být dospělí, děti, osoby v pokročilém 

věku, imobilní, popřípadě jinak handicapovaní lidé. Vliv na uvažování a způsobu jednání 

osob může mít také kulturní podtext [3]. 
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Volba výhodů: většina osob instinktivně zamíří k východu z ohroženého prostoru 

nejkratší možnou cestou nebo se snaží opustit prostor východem, kterým se dostaly dovnitř. 

Vlivy, které by takto zvolenou variantu mohly narušit jsou zejména: druh MU, která v objektu 

nastala, znalost prostoru v němž se ohrožené osoby nachází a sociální poměry vzniklé na 

místě ohrožení. Při velkém počtu osob hrozí, že se lidé nechají pasivně unášet proudem 

skupiny a jsou schopni minout východ v těsné blízkosti [3]. Pokud se k východu dostanou, 

hrozí zde tvorba front a následná panika.  

Vzdálenost: je často ovlivněna dispozičním řešením objektu a charakteristikou osob, 

které musí tuto vzdálenost překonat [3].  

4.2.2 Pohyb osob objektem 

Pohyb osob objektem závisí na počtu evakuovaných jedinců, hustotě osob, rychlosti 

pohybu osob, šířkou a kapacitou únikových pruhů a v neposlední řadě charakteristikou 

únikové cesty [3].  

Hustota osob (D): vyjádříme pomocí Rovnice 4-5 poměrem mezi počtem osob a 

plochou na které se osoby nachází: 

Rovnice 4-5 Hustota osob 

i

n

i

j

m

j

S

E
D

1

1

=

=

Σ

Σ
=  [os·m-2] 

Legenda: 

E počet evakuovaných osob [osob] 

S plocha prostoru nebo úseku na které se nachází osoby [m2] 

 

Hustota proudů (Dp): pokud se osoby začnou shromažďovat a pohybovat po 

únikových cestách, začnou tvořit evakuační proudy. Maximální hustota proudu byla 

praktickým pozorováním stanovena na Dp=0,92  Hustotu osob tvořící proudy vyjádříme 

pomocí Rovnice 4-6 [3]: 

Rovnice 4-6 Hustota proudů 

lb

fE
Dp ⋅

⋅=  [-] 
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Legenda: 

E počet evakuovaných osob [osob] 

f plocha na osobu [m2·os-1] 

b šířka proudu [m] 

l délka proudu [m] 

 

Vztah mezi D a Dp můžeme vyjádřit pomocí Rovnice 4-7: 

Rovnice 4-7 Vztah mezi D a Dp 

lb

E

f

D
D p

⋅
==  [os·m-2] 

 

Rychlost pohybu osob (vu): můžeme stanovit dle ČSN 730841 [15] na vodorovné 

komunikaci podle Rovnice 4-8 nebo taxativně tabulka 2 dle ČSN 730802 [9]: 

Rovnice 4-8 Rychlost pohybu osob 

( )Dvu ⋅−⋅= 25,0184  [m·min-1] 

 

Rychlost pohybu osob po schodech směrem dolů (vud): rychlost pohybu směrem 

dolů Rovnice 4-9 je při hustotě proudu 0,1÷0,4 větší než při pohybu na vodorovné 

komunikaci. Je to zapříčiněno menší spotřebou energie vydané při pohybu. Při pohybu kdy 

hustota proudu je 0÷0,1 dochází k malým zastávkám a lidé se pohybují pomaleji než na 

vodorovné komunikaci [3].   

Rovnice 4-9 Rychlost pohybu osob po schodech směrem dolů 

( )Dvud ⋅−⋅= 25,0165  [m·min-1]  

 

Rychlost pohybu osob po schodech směrem nahoru (vun): pohyb po schodech 

nahoru Rovnice 4-10 je vždy pomalejší než na vodorovné komunikaci. Je to zapříčiněno větší 

spotřebou energie. Naproti tomu je při hustotě proudu odpovídající parametru 0,5÷0,9 

rychlejší než pohyb směrem dolů [3].  
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Rovnice 4-10 Rychlost pohybu osob po schodech směrem nahoru 

( )Dvun ⋅−⋅= 25,0155  [m·min-1]  

 

Taxativní odvození rychlosti osob dle ČSN 730802 tabulka 2 [9]: 

tabulka 2 Rychlost pohybu osob 

Způsob úniku osob Rychlost pohybu osob [m·min-1] 

rovná komunikace 30 

po schodech směrem dolů 25 

po schodech směrem nahoru 20 

 

Jednotková kapacita únikového pruhu (Ku): je průměrný počet evakuovaných osob, 

které projdou jedním únikovým pruhem (0,55 m) za jednu minutu [9]. Vyjádříme pomocí 

Rovnice 4-11: 

Rovnice 4-11 Jednotková kapacita únikového pruhu 

( )DvKu ⋅⋅= 55,0  [os·min-1]  

Legenda: 

v rychlost pohybu osob [m·min-1] 

D hustota osob [os·m-2] 
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Celková kapacita únikové cesty (Kc): můžeme vyjádřit výpočtem Rovnice 4-12 

pomocí Ku a počtem únikových pruhů dle ČSN 730841 [15] nebo taxativně tabulka 3 dle 

ČSN 730802 [9]:  

Rovnice 4-12 Celková kapacita únikové cesty 

( ) uDvK c ⋅⋅⋅= 55,0  [os·min-1]  

Legenda: 

v rychlost pohybu osob [m·min-1] 

D hustota osob [os·m-2] 

u počet únikových pruhů [-] 

 

Taxativní odvození jednotkové kapacity únikového pruhu dle ČSN 730802 [9]: 

tabulka 3 Jednotková kapacita únikového pruhu 

Způsob úniku osob Rychlost pohybu osob [m·min-1] 

rovná komunikace 40 

po schodech směrem dolů 35 

po schodech směrem nahoru 25 
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Propustnost (Q): nám udává množství osob, které projdou únikovým východem o 

určité šířce za časový úsek Rovnice 4-13 [3]: 

Rovnice 4-13 Propustnost 

kp bvDQ ⋅⋅=  [m2·min-1]  

Legenda: 

Dp hustota proudu [-] 

v rychlost pohybu osob [m·min-1] 

bk šířka komunikace [m] 

4.2.3 Evakuační postupy 

Způsob provedení evakuace osob může být proveden evakuací současnou tzn. 

neřízenou nebo evakuací postupnou tzn. řízenou. 

Současná evakuace: zpravidla jde o evakuaci, která není řízena. Pokyn k provedení 

evakuace je vydán jednoduchým způsobem. (může se jednat o výzvu pověřených osob). 

Osoby provádějící evakuaci se samy shromažďují na únikových cestách, kde hrozí při velkém 

počtu lidí nebezpečí tvorby front. U tohoto druhu evakuačního postupu jsou kladeny 

minimální požadavky na výcvik a znalosti personálu a také na technické zabezpečení 

evakuace. 

Postupná evakuace: bývá organizačně dokonalejší, ale časově náročnější. Personál 

odpovědný za průběh evakuace bývá k tomuto účelu vycvičen. Důležitým faktorem se stává 

informační tok mezi personálem a zaměstnanci BM. Průběh evakuace nebývá chaotický, ale 

naopak jsou prvotně evakuovány nejvíce ohrožené úseky nebo sektory. Tento postup se snaží 

zabránit tvorbě front u únikových východů [3]. 

Zásady a myšlenky, které popisuji v této části práce jsou přeneseny do praxe 

prostřednictvím požárního evakuačním plánu. Tento dokument je zpracován pro konkrétní 

objekt. Osnova a obsah požárního evakuačního plánu jsou podloženy právními předpisy. 



 

 

18 

5. Požární evakuační plán 

Požární evakuační plán je zpracován dle vyhlášky o požární prevenci [5]. Vyhláška 

upravuje postup při evakuaci osob, zvířat a materiálu z objektů zasažených nebo ohrožených 

požárem (§ 33). Požární evakuační plán se zpracovává pro objekty a prostory, ve kterých jsou 

složité podmínky pro zásah (§ 18), nebo kde se provozují činnosti s vysokým požárním 

nebezpečím. Dále se zpracovává, protože tak stanoví dokumentace požární ochrany 

zpracovaná na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti, i pro další provozované 

činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím. 

Úplnost a správnost požárního evakuačního plánu se ověřuje formou cvičného 

požárního poplachu za podmínek uvedených v § 32 odst. 4 a 5 vyhlášky o požární 

prevenci [5]. 

Požární evakuační plán je uložen u jednotky hasičského záchranného sboru podniku. 

Není-li tato jednotka zřízena, je požární evakuační plán uložen na trvale dosažitelném místě.  

Požární evakuační plán se skládá z části textové a grafické.  

V textové části jsou uvedeny všeobecné a konkrétní zásady pro provedení evakuace. 

Je zde určena osoba, která bude evakuaci organizovat a místo, ze kterého bude evakuace 

řízena. Jsou zde popsány osoby a prostředky, s jejichž pomocí bude evakuace provedena. Jsou 

zde také předem stanoveny evakuační trasy a místa, kde se evakuované osoby budou 

soustřeďovat. Jsou zde uvedeni zaměstnanci, kteří budou předurčeni provést kontrolu počtu 

evakuovaných osob. Nezbytné je vypracovat způsob vyrozumění pracovních orgánů a způsob 

zajištění první pomoci. Pokud je součástí evakuace také evakuace materiálu, je potřeba zajistit 

jeho střežení. Ostraha může být potřebná také pro samotný evakuovaný objekt.  

V grafické části požárního evakuačního plánu jsou znázorněny evakuační trasy a místa 

shromažďování osob a majetku. Nedílnou součástí by měl být seznam osob zodpovědných za 

provedení evakuace, včetně spojení na tyto osoby.  

Zpracovaný evakuační plán a dobře organizovaná bezpečnostní opatření jsou důležitá 

zejména v objektech, kde se shromažďuje velký počet lidí. K nejrizikovějším místům patří 

jednoznačně sportovní utkání. Na stadionech jsou pravidelně přítomny tisíce diváků a s jejich 

rostoucím počtem se zvětšuje také bezpečnostní riziko 
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6. Příčiny evakuace na stadionech 

Důkazem stále hrozícího nebezpečí při sportovních akcích je několik případů, které se 

odehrály v minulosti. 15. dubna roku 1989 při fotbalovém utkání na stadionu Hillsborough 

v Anglii selhali pořadatelé. Z bezpečnostních důvodů pouštěli do útrob stadionu desetitisíce 

diváků pouze třemi bránami se sedmi turnikety. Díky špatné organizaci se diváci dostali do 

husté tlačenice. Příliv lidí stlačoval dav po tribuně směrem dolů a doslova lisoval diváky ve 

spodních řadách o bariéru u hřiště. Pořadatelé tehdy selhali zejména v tom, že neotevřeli 

brány směřující na hrací plochu. Tlak masy těl tehdy nevydrželo 96 lidí. Většina zemřela ještě 

na stadionu. Dodnes je tato událost jednou z největších tragédií, které se kdy při fotbalovém 

utkání odehrály.  

11. května roku 1985 na stadionu v Bradfordu, v Anglii, jeden neukázněný divák 

odhodil nedopalek cigarety, který se díky polyesterovému kelímku vznítil a způsobil požár na 

tribuně stadionu. Během čtyř minut od zpozorování byla vyhlášena evakuace a byli přivoláni 

hasiči. Útěk diváků směrem na hrací plochu ale nebyl dost rychlý. Na stadionu zemřelo 56 

lidí. Závěrem vyšetřování byl uveden jako hlavní nedostatek špatný přístup diváků směrem na 

hlavní hrací plochu, ta může být při MU využita jako evakuační prostor [16]. 

Dnes je bezpečnostní situace na stadionech na daleko lepší úrovni. Z části je tato 

situace jak u nás tak ve světě daná již existujícími právními předpisy a vycvičeným 

personálem. Vynikající organizací evakuace se můžou pyšnit pořadatelé španělského klubu 

Real Madrid. 12. prosince roku 2004 oznámil telefonicky anonym čtvrt hodiny před koncem 

utkání informaci o umístění nástražného výbušného systému na Madridském stadionu. Policie 

nařídila rychlou evakuaci 70 000 diváků, která proběhla během několika desítek minut [17]. 

Projektování fotbalových stadionů na světové i prvoligové úrovni je zvláštní v tom, že 

každý z nich je jedinečný. Každý má jiné dispoziční řešení. Pro zhodnocení stávajícího a 

návrh nového evakuačního plánu jsem si vybral Ostravský fotbalový stadion Bazaly. 
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7. Popis stadionu 

Fotbalový areál FC Baník Ostrava a.s. je umístěn v Ostravě, v městské části Slezská 

Ostrava a nachází se na pravém břehu řeky Ostravice, nedaleko centra města. Komplex se 

začal stavět na konci 50. let a poprvé byl slavnostně otevřen 19. dubna 1959 fotbalovým 

utkáním. Velikostí, i kapacitou hlediště patří v ČR k největším stadionům. Stadion využívá 

pro domácí fotbalová utkání FC Baník Ostrava a.s., ale mohou se zde konat i kulturní a 

společenské akce. 

Kolem areálu stadionu Obrázek 1 vede ze tří světových stran (severní, západní, 

východní) frekventovaná silnice – ulice Českobratrská. Ta spojuje centrum města s městskou 

částí Ostrava–Michálkovice. Hlavní příjezd na stadion je situován ze západní strany. Vedlejší 

příjezdová cesta vede z jižní strany – ulice Čedičová. V těsné blízkosti stadionu, se nachází 

dvě trolejbusové a jedna autobusová zastávka. Centrálním bodem areálu je fotbalový stadion 

Bazaly. Jeho hlavní část tvoří travnatá hrací plocha o rozměrech 105 x 68 m. Celkový rozměr 

veškeré travnaté plochy  je 125 x 86 m.  

Oválně hrací hřiště lemuje ze tří světových stran (jižní, východní a severní) nekrytá 

tribuna pro diváky, tzv.: „ochozy“. Na západní straně od hrací plochy je postavena 

administrativní budova. Její vnitřní část tvoří zázemí sportovního klubu FC Baník Ostrava a.s. 

a na její vnější straně je postavena zastřešená tribuna pro diváky. 

Jižně od stadionu v těsném sousedství je vybudováno travnaté tréninkové hřiště o 

rozměrech 100 x 59 m s vlastním zázemím. To je tvořeno především šatnami, sociálním 

zařízením, vilou pro ubytování hráčů, hledištěm a hospodářskou budovou s dílnou a garáží. 

Areál je dále tvořen nafukovací přetlakovou halou o rozměrech 45 x 22 m a tréninkovou hrací 

plochou se škvárovým povrchem s rozměry 100 x 59 m. Celý areál je ohraničen ocelovým 

plechovým plotem [18].
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Obrázek 1 Situace stadionu Bazaly, zdroj: autor
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7.1 Kapacita a rozdělení sektorů na stadionu 

Celková kapacita stadionu je 17 372 míst a všechna jsou určena k sezení. Největší 

koncentrace diváků je na ochozech. 

Ochozy jsou rozděleny do jedenácti sektorů Obrázek 2. Celková kapacita míst na 

ochozech je 14 545. Středové sektory S1, S2 a S3 jsou spojeny a tvoří z tohoto počtu 5988 

sedadel. Optickým oddělujícím prvkem mezi S-sektory jsou strmě stoupající schodišťové 

komunikace, které jsou středově odděleny zábradlím. Schodiště o šířce 2 m spojují plochu pro 

pohyb diváků pod a nad sektory. Plochu nad sektory je možné díky jejímu rozměru použít 

také jako příjezdovou komunikaci, která vede od pravé části ochozů až po levou stranu 

hlediště. Při sportovním utkání jsou na ní provozovány stánky s občerstvením a také je zde 

postavena budova sociálního zařízení pro diváky. Plocha je ohraničena od hlediště kovovým 

zábradlím a při sportovním utkání může z tohoto místa sledovat dění na hřišti kolem 200-300 

diváků. Přístup do S-sektorů zvenčí je zajištěn pomocí vchodu č. 5. Ten se skládá ze dvou 

pokladen a deseti vstupních koridorů. U každého vstupu je evakuační východ.  

Levou část ochozů tvoří sektory L1, L2, L3, bezpečnostní zóna 1(BZ) a sektor V2. 

Kapacita L-sektorů je dimenzována na 3847 míst k sezení. Jednotlivé sektory v této části jsou 

také rozděleny schodištěm se zábradlím. Stejně tak schodiště rozděluje sousedící sektory L1 a 

S3. L-sektory nemají vlastní vstup na stadion, proto je přístup řešen pomocí vchodu č.5. stejně 

jako u S-sektorů. Jedinou výjimku na levé straně ochozů tvoří sektor V2 označovaný také 

jako „vlajkonoši hosté“. Jeho kapacita je 526 míst a slouží výhradně pro fanoušky hostujícího 

mužstva. Má vlastní vchod č.6., jenž tvoří jedna pokladna a jeden vstupní koridor. Sektory 

V2, BZ1, L3 a L2 jsou navzájem odděleny dvoumetrovým ocelovým plotem. Do BZ1 mají 

přístup pouze bezpečnostní složky pořádkové služby. Zóna slouží jako nárazníkové pásmo. 

Pokud by byl předpoklad vzniku nepokojů na stadionu, je možné sektor L3 použít jako BZ2. 

Pravá část ochozů je rozdělena na sektor P1, P2 a V1. Kapacita P-sektorů je 2784 míst. 

Kapacita sektoru V1 je 1400 míst. Stejně jako levou, tak i pravou část mezi sebou rozděluje 

schodiště. Výjimku tvoří sektor V1 označovaný jako „vlajkonoši domácí“, který je oddělen od 

ostatních částí stadionu železným plotem a slouží hlavně pro příznivce domácího mužstva. 

Vstup do sektoru P1 a P2 je umožněn pomocí vchodu č. 4., kde jsou dvě pokladny, čtyři 

vstupní koridory a jeden evakuační východ. Samostatný vstup má sektor V1, kde je přístup 



 

 

23 

zajištěn pomocí vchodu č.3., který tvoří jedna pokladna, dva vstupní koridory a jeden 

evakuační východ. 

Administrativní budova s rozměry 109 x 17 m a výškou h=14 m má tři nadzemní a 

jedno podzemní podlaží. Na její východní straně v 2. NP Obrázek 3 a 3. NP Obrázek 4 je 

postavena zastřešená tribuna o celkové kapacitě 2827 míst, rozdělená celkem do pěti sektorů. 

Levá část tribuny je tvořena dvěma sektory T1 a T2 s počtem 1107 sedaček a 

samostatným vstupem v severní části – vchod č.1. Vchod je vybaven jednou pokladnou, 

dvěma vstupními koridory, samostatným vstupem pro imobilní diváky a jedním evakuačním 

východem. 

Dva sektory v jižním cípu budovy označené jako T4 a T5 mají celkovou kapacitu 1220 

míst a také samostatný vchod č.2. s jednou pokladnou, jedním vstupním koridorem a jedním 

evakuačním východem. 

Sektor T3, označovaný také jako „V.I.P“, je rozdělen na dvě části. Pro novináře a 

press pracovníky je vyhrazeno 100 křesel. Pro významné hosty jsou připraveny místa o 

kapacitě 400 křesel. Tento sektor je od sousedních částí hlediště oddělen schodištěm se 

zábradlím a má také oddělený a samostatný vchod ústící do administrativní budovy. Je to 

zároveň jediný ze sektorů do kterého je možné vstupovat z vnitřní části budovy. Ze všech 

sektorů na zastřešené tribuně je volný přístup pomocí čtyř průchodů na terasu v 2. NP, kde 

jsou umístěny prodejní stánky, sociální zařízení a je zde také vyhrazen prostor pro kouření. 

Samostatné jednotky pro diváky tvoří místnosti sponzorů v 3. NP Obrázek 4, které 

jsou zavěšené těsně pod střechou tribuny. Kabinky jsou umístěny nad sektory T1, T2 a T4, 

T5. Ve 3. NP se dále nachází místnosti pro televizní štáb, rozhlas a pro potřeby Policie ČR 

(PČR). Vstup do místností je z chodby, která se rozléhá skrz celé 3. NP. Přístup do ní je 

zajištěn pomocí dvou schodišť umístěných na levém a pravém konci chodby a dvou schodišť 

ohraničující sektor T3. Nad tímto sektorem jsou umístěny místnosti pro technické 

zabezpečení průběhu sportovního utkání a místnosti se sociálním zařízením [18]. V těchto 

prostorech se při sportovním utkání nachází maximálně 80 osob.
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Obrázek 2 Orientační plán-Bazaly, zdroj: autor
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Obrázek 3 Tribuna, administrativní budova 2.NP, zdroj: autor 
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Obrázek 4 Tribuna, administrativní budova 3. NP, zdroj: autor
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7.2 Technické vybavení stadionu 

Nad sektorem V1 je umístěna světelná tabule Leurocom typu FC 5.15 Obrázek 2. 

Tabule má rozměry 2,9 x 7,2 m. Dokáže zobrazit pět řádků textu ve čtyřech různých 

barevných provedení. Zobrazený text je ovládán z kabiny hlasatele pomocí výpočetní 

techniky [19]. 

Elektrická energie je na stadionu rozváděna pomocí trafostanice Obrázek 1 .Osvětlení 

je zajištěno pomocí čtyř stožárů Obrázek 2. Na každém stožáru je umístěno 48 světelných 

výbojek. Maximálně je tedy pro osvětlení možno zapnout 192 výbojek. Pro regulerní průběh 

sportovního utkání je dostačující svítit na 5O% kapacity. Při plném výkonu hrozí nebezpečí 

z přetížení sítě a výpadku elektřiny. Dalším důvodem je možný výpadek rožnutých výbojek. 

V tomto případě je možno rozsvítit zbývající světla, která doposud nebyla rozžhavena. Pokud 

by skutečně došlo k přerušení dodávek elektrické energie, je připraven záložní zdroj umístěný 

v budově trafostanice Obrázek 1, který je schopen napájet 10 výbojek. Tento počet je 

dostačující pro bezpečnou evakuaci diváků. Před každým utkáním je záložní generátor 

doplněn naftou. Spotřeba při provozu je 5 litrů na hodinu. Záložní zdroj se automaticky spustí 

s prodlevou 10 vteřin. Výhodou je možnost doplnění nafty při provozu. Po skončení utkání 

a při odchodu diváků z hlediště jsou na každém sloupu rozsvíceny 4 výbojky, které osvětlují 

hlediště a okolí vchodů. Světla jsou řízena z kabiny hlavního osvětlovače Obrázek 4. 

Ozvučení stadionu je zajištěno pomocí rozhlasu, který je ovládán z místnosti rozhlasu 

Obrázek 4. Rozhlas slouží pro předávání informací a komunikaci s diváky. Jeho využití je 

nezbytné zejména při řízení evakuace [18]. 
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8. Stávající evakuační plán stadionu 

Na stadionu Bazaly je zpracována dokumentace požární ochrany. Je vypracováno 

posouzení požárního nebezpečí, požární řád, požární poplachové směrnice, dokumentace 

zdolávání požárů, řád ohlašovny požárů, tématický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců, 

odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany, dokumentace 

o provedeném školení zaměstnanců, odborné přípravě preventivních požárních hlídek a 

preventistů požární ochrany a také požární kniha. Je vypracován také evakuační plán s datem 

zpracování: 05/2000. 

Obsah evakuačního plánu je rozdělen na textovou část a grafické přílohy. V úvodu 

textové části je stručně popsán charakter objektu. Chybí zde ovšem odkazy na přílohovou 

část. Je zde uvedeno osazení objektu osobami. Po srovnání s aktuálními informacemi je 

snížen počet možných diváků v ochozech stadionu o 1454 diváků. Počet diváků na hlavní 

zastřešené tribuně je snížen o 315 osob. 

V kapitole organizace evakuace je popsáno složení bezpečnostního štábu utkání (BŠU) 

a osoba zodpovědná za vyhlášení požárního poplachu. Je zde uveden způsob vyhlášení 

evakuace pomocí rozhlasu na stadionu a odpovědnost hlavního pořadatele za řízení evakuace. 

Chybí zde organizační schéma a konkrétní činnosti jednotlivých členů BŠU při vyhlášení 

evakuace. Dle Vyhlášky o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 

požárního dozoru [5] zde nejsou uvedeny konkrétní jména zainteresovaných osob. 

V části osoby a prostředky jsou popsány síly a prostředky, které budou nasazeny při 

provedení evakuace, včetně konkrétních minimálních počtů zaměstnanců všech složek. 

Způsob evakuace popisuje jak bude evakuace probíhat. Evakuované osoby se 

přemísťují zejména po schodištích a stávajících komunikacích. Důraz je kladen na 

pořadatelskou službu, která je odpovědná za otevření východů směrem na hlavní plochu a 

volné prostranství. Vchody a východy jsou zaznačeny v grafické části. Označení sektorů 

v této části plánu neodpovídá značení v přílohové části. Tyto nesrovnalosti můžou mít značný 

vliv na průběh evakuace. Postup evakuace bude proveden podle konkrétní situace. Prioritně 

bude evakuován bezprostředně ohrožený sektor, dále nejbližší sousední sektory a nakonec 

ostatní. Shromaždiště osob nejsou konkrétně určena, není zde ani odkaz na přílohovou část. 
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Hlavní pořadatel určí osobu, která provede kontrolu, zda byly všechny osoby evakuovány 

z ohroženého prostoru. Není zde popsán způsob jakým bude evakuovaný objekt dále střežen. 

Zajištění první pomoci je zde řešeno pomocí zdravotnické záchranné služby a pomocí 

lékařů fotbalových družstev. Pokud dojde ke zranění většího počtu osob chybí zde odkaz na 

traumatologický plán. 

Grafická přílohová část obsahuje schéma situace stadionu, schéma hrací plochy 

s tribunou a hledištěm, a dokumentaci administrativní budovy. V žádné grafické příloze 

nejsou zakresleny shromaždiště osob. Od roku 2000, kdy byl evakuační plán zpracován, došlo 

k upravení velikosti sektorů. Tyto změny nebyly v grafické příloze aktualizovány. V nákresu 

hlavní kryté tribuny nejsou zakresleny únikové cesty v jednotlivých podlažích a samotný 

nákres neodpovídá dnešnímu dispozičnímu řešení. Chybí určení únikových cest pro osoby 

s omezenou schopností pohybu. V přílohové části není zpracován způsob komunikace mezi 

pracovníky podílejícími se na evakuaci, včetně jmenného seznamu, pozic které zastávají a 

spojení. 

Evakuační plán nebyl od jeho vypracování (05/2000) aktualizován, proto informace 

v něm obsažené nejsou aktuální. Zejména zpracování grafických podkladů neodpovídá 

skutečnosti. Na stadionu Bazaly nebylo nikdy provedeno cvičení záchranných prací a nebyla 

nikdy provedena cvičná evakuace. I z tohoto důvodu nebyl aktuální evakuační plán prověřen 

v praxi. V další části práce popisuji návrh nového evakuačního plánu včetně aktualizovaných 

grafických schémat. 
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9. Návrh nového evakuačního plánu 

Návrh požárního evakuačního plánu slouží pro stadion FC Bazaly. Podle tohoto 

návrhu bude organizována evakuace ochozů, hlavní kryté tribuny a osob nacházejících se na 

hlavní hrací ploše. 

9.1 Textová část 

Požární evakuační plán je vypracován dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení 

podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru [5]. Upravuje postup při 

evakuaci osob, zvířat a materiálu z objektů zasažených nebo ohrožených požárem. Požární 

evakuační plán je zpracován pro objekty a prostory, ve kterých jsou složité podmínky pro 

zásah a ve stavbách pro shromažďování většího počtu osob. Do této kategorie je zařazen 

fotbalový stadion FC Bazaly. 

9.1.1 Zdroj ohrožení 

Jako zdroj ohrožení je možno předem vytipovat MU Obrázek 5, které mohou s určitou 

pravděpodobností vzniknout a svými účinky ohrozit životy a zdraví návštěvníků a pracovníků 

sportovního stadionu Bazaly. 

 
Obrázek 5 Zdroj ohrožení, zdroj: autor 
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9.1.2 Kategorie utkání 

Každé sportovní utkání se před začátkem začlení do kategorie bezpečnosti tabulka 4. 

Určující podmínkou je sportovní tým, který bude hostovat v utkání na stadionu Bazaly. Do 

kategorie „C“ jsou zařazeny sportovní utkání s kluby, při kterých je třeba dbát zvýšených 

bezpečnostních opatření nebo se předpokládá vysoká návštěvnost v hledišti. Seznam je nutné 

před každým ligovým ročníkem aktualizovat. 

tabulka 4 Kategorie utkání 

Kategorie  Sportovní týmy 

„C“ AC Sparta Praha, SK Slavia Praha, 1.FC Brno, SK Sigma Olomouc, Bohemians 

1905, Slezský fotbalový klub Opava, mezinárodní utkání, podle situace 

„B“ Všechny ostatní 

9.1.3 Organizace evakuace 

Před každým sportovním utkáním je zřízen bezpečnostní štáb utkání (BŠU) Obrázek 6. 

Členové BŠU jsou: 

Bezpečnostní štáb 

utkání

Stálá pracovní 

skupina
Ostatní členové

Velitel opatření 
PČR

Hlavní pořadatel

Kriminalista PČR

Zástupce HZS

Hlavní rozhodčí

Bezpečnostní 
manager klubu

Zástupce ZZS

Velitel městské 
policie

 
Obrázek 6 Bezpečnostní štáb utkání, zdroj: autor 
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Působištěm stálé pracovní skupiny BŠU je operační centrum. Nachází se nad hlavní 

krytou tribunou v 3 NP. Obrázek 10. Pokud je operační centrum zasaženo požárem nebo jinou 

MU, stává se působištěm BŠU hlavní hrací plocha. Pracovníci operačního centra mají přístup 

k místnosti rozhlasu Obrázek 10, kterým bude vyhlášena a řízena evakuace. 

Evakuace osob je řízena velitelem opatření (VO) Obrázek 7, který také přebírá post 

hlavního pořadatele (HP) od velitele bezpečnostní agentury. Při každém utkání je jiný VO viz. 

Plán spojení. 

 

Obrázek 7 Organizace řízení, zdroj: autor 

9.1.4 Osazení objektu osobami 

V hledišti stadionu se v průběhu utkání nachází maximálně 17 372 platících diváků 

Obrázek 11. Jejich přesný počet a rozložení je stanoven pomocí záznamového zařízení při 

průchodu turnikety. 

9.1.5 Rozhodnutí o evakuaci 

Na základě předem smluveného hesla, které je vyhlášeno hlasatelem utkání se členové 

BŠU sejdou na bezpečnostní poradě a rozhodnou o vyhlášení evakuace. Pro bezpečnostní 

poradu je určen prostor mezi střídačkami na hlavní hrací ploše. 



 

 

33 

9.1.6 Vyhlášení evakuace 

Evakuaci vyhlásí hlasatel utkání na pokyn VO prostřednictvím rozhlasu z rozhlasové 

kabiny: Doporučené hlášení:“POZOR! Je vyhlášena evakuace. Žádáme všechny návštěvníky, 

aby z bezpečnostních důvodů opustili areál stadionu a řídili se pokyny pořadatelů. 

Děkujeme.“ Pokud bude kabina rozhlasu zasažena MU, bude evakuace vyhlášena VO 

z hlavní hrací plochy. Evakuované osoby budou o vyhlášení evakuace informovány pomocí 

pořadatelů. 

9.1.7 Činnosti při vyhlášení evakuace 

Velitel opatření PČR ( při MU přebírá funkci HP ), 

• na základě nastalé MU podává návrh k přerušení nebo pokyn k okamžitému 

ukončení utkání hlavnímu rozhodčímu,  

• rozhoduje a dává pokyn k vyhlášení evakuace hlasateli utkání,  

• podle místa působení MU určuje shromaždiště, kam budou evakuované osoby 

nasměrovány, 

• řídí evakuaci osob z ohrožených sektorů a stanoví osoby zodpovědné za 

organizaci evakuovaných osob na shromaždištích, 

• vydává rozkazy a udržuje spojení s příslušníky PČR pomocí vysílací stanice, 

• zabezpečuje udržování veřejného pořádku v místě shromaždiště. 

Velitel bezpečnostní agentury (při evakuaci předává funkci hlavního pořadatele 

VO PČR), 

• na pokyn VO vydává rozkaz k otevření únikových východů směrem na hlavní 

travnatou hrací plochu, 

• pověřuje a organizuje jednotlivé pořadatele, 

• Určuje osoby zodpovědné za evakuaci imobilních diváků nacházejících se u 

hlavní hrací plochy před administrativní budovou Obrázek 8. 

• zabezpečuje ostrahu areálu po ukončení evakuace, 

• podává VO informace o rozmístění pořadatelů na stadionu, 
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• určuje pořadatele zodpovědné za kontrolu, zda byli evakuovány všechny 

osoby. 

Antikonfliktní tým, 

• po vyhlášení evakuace doprovází příznivce hostujícího mužstva na 

shromaždiště č. 1 Obrázek 8 ze sektoru V2, 

• organizuje chování a pohyb osob evakuovaných ze sektoru V2. 

Zástupce obecní policie, 

• vydává rozkazy a udržuje spojení s příslušníky obecní policie, 

• organizuje ve spolupráci s příslušníky PČR odklonění dopravy v místech 

shromaždiště. 

Zástupce hasičského záchranného sboru, 

• vydává rozkazy a udržuje spojení s velitelem jednotky HZS MSK a velitelem 

JSDH Michálkovice pomocí vysílací stanice, 

• udržuje spojení s KOPIS HZS MSK, 

• poskytuje informace a doporučení k řízení evakuace VO, 

• organizuje hasební a záchranné práce na stadionu, 

• komunikuje a poskytuje informace ZZS o umístění zraněných osob.  

Bezpečnostní manager klubu, 

• podává informaci o počtu platících diváků a jejich rozložení na stadionu, 

• poskytuje informace o bezpečnostním opatření na stadionu. 

Hlasatel utkání, 

• vyhlásí prostřednictvím rozhlasu informaci o nařízení evakuace 

• hlásí pokyny k provedení evakuace, 

• podává informace evakuovaným osobám, 

• vyhlásí informace o umístění shromaždiště a únikových cest. 
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Hlavní osvětlovač, 

• udržuje osvětlení na stadionu pro podmínky evakuace, 

• udržuje spojení s techniky obsluhující trafostanici. 

Pořadatelé, 

• na pokyn velitele bezpečnostní agentury nebo jeho zástupce otevírají únikové 

východy, 

• jsou povinni bezprostředně vykonávat nařízení vydané velitelem bezpečnostní 

agentury, 

• pomáhají při potřebě přesunu raněných osob a poskytnutí první pomoci, 

• podávají evakuovaným osobám verbální informace o způsobu evakuace. 

9.1.8 Síly a prostředky 

Na evakuaci se podílejí členové pořadatelské služby, příslušníci PČR, městské policie 

a HZS MSK. Během sportovního utkání je na stadionu nasazeno minimálně: 

Při „B“ utkání: 

tabulka 5 Síly a prostředky při "B" utkání 

Složka Minimální po čet 

Policie ČR 30 

Městská policie 15 

HZS MSK 4 

JSDH Michálkovice 4 

Pořadatelé FC Baník Ostrava 52 

Pořadatelé bezpečnostní agentury FOCH 113 

Zdravotníci 2 

Celkem 220 
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Při „C“ utkání: 

tabulka 6 Síly a prostředky při "C" utkání 

Složka Minimální po čet 

Policie ČR 130 

Městská policie 30 

HZS MSK 6 

JSDH Michálkovice 8 

Pořadatelé FC Baník Ostrava 56 

Pořadatelé bezpečnostní agentury FOCH 129 

Zdravotníci 4 

Celkem 363 

Pro zajištění požární ochrany je k dispozici zásahové vozidlo HZS MSK a vozidlo 

JSDH Michálkovice. Pro zajištění první pomoci je k dispozici vozidlo zdravotnické záchranné 

služby. 

9.1.9 Způsob evakuace 

Evakuace bude probíhat po schodištích a přilehlých komunikacích na stadionu. Podle 

místa zdroje MU určí VO bezpečná shromaždiště osob Obrázek 8. Každý sektor má 

minimálně dvě únikové trasy. Otevření každého únikových východů je zajištěno pomocí 

členů pořadatelské služby. Východy směrem na hrací plochu jsou opatřeny univerzálními 

zámky a určení pořadatelé jsou vybaveni příslušnými klíči. Bude provedena postupná 

evakuace. Nejprve bude evakuován bezprostředně ohrožený sektor. Potom nebo zároveň 

sousední sektor a nakonec ostatní.  

Sektor V2 je evakuován  pomocí vchodu č. 6. nebo vchodu č. 1. Pokud jsou ohroženy 

MU bude otevřen vchod na hlavní hrací plochu. Osoby budou za asistence příslušníků PČR 

přemístěny do připravených autobusů MHD na shromaždišti č. 1. Obrázek 8. 

V sektoru L3/BZ2 a BZ1 jsou přítomni pouze příslušníci PČR. Evakuace proběhne 

směrem na hlavní hrací plochu na shromaždiště č. 4. nebo pomocí vchodů na volné 

prostranství směrem na shromaždiště č. 1. Obrázek 8. 
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Sektor L2 a L1 bude evakuován po otevření bezpečnostních vrat přes sektor L3. do 

shromaždiště č. 1, nebo po stávající komunikaci vedoucí ke vchodu č. 5. ke shromaždišti č. 5. 

Na pokyn HP jsou otevřeny vchody směřující na hlavní hrací plochu ke shromaždišti č. 4. 

Obrázek 8. 

Sektory S3, S2, S1 budou evakuovány po schodištích směřujících nahoru ke vchodu 

č. 5. na shromaždiště č.5. V této části je největší koncentrace diváků. Pokud hrozí ucpání 

vchodů nebo zpomalení evakuačních proudů, je možno na pokyn HP otevřít vchody směřující 

na hrací plochu na shromaždiště č. 4. Obrázek 8. 

Sektory P2 a P1 budou evakuovány po stávající komunikaci ke vchodu č. 5. na 

shromaždiště č. 5., nebo na volné prostranství směřující na vedlejší hrací plochu ke 

shromaždišti č. 3., nebo po stávající komunikaci směrem ke shromaždišti č. 2., pomocí 

vchodu č. 4. Obrázek 8. 

Sektor V1 je evakuován na volné prostranství směřující na vedlejší hrací plochu na 

shromaždiště č. 3., nebo pomocí vchodu č. 3. a 4. na volné prostranství před stadionem ke 

shromaždišti č. 2. Na pokyn hlavního pořadatele je možno otevřít vchod směřující směrem na 

hlavní hrací plochu na shromaždiště č. 4. Obrázek 8. 

Sektor T1 a T2 je evakuován po schodištích Obrázek 9 a Obrázek 10, směrem ke 

shromaždišti č. 1. přes vchod č. 1. Unikající osoby se mohou také na pokyn pořadatelů 

evakuovat na hlavní hrací plochu ke shromaždišti č. 4. Pokud hrozí ucpání únikových cest a 

MÚ neohrožuje administrativní budovu, umožní pořadatelé únik osob přes VIP část terasy 

nebo přes travnatou plochu směrem ke vchodu č. 2. ke shromaždišti č. 2. Obrázek 8. 

Sektor T3 Obrázek 9 a Obrázek 10 bude evakuován směrem na travnatou hrací 

plochu na shromaždiště č. 4., pokud bude MÚ zasažena administrativní budova. Pokud 

nehrozí evakuovaným osobám nebezpečí budou evakuovány přes VIP vchod na shromaždiště 

č. 1. Obrázek 8. 

Sektor T4 a T5 bude evakuován po schodištích Obrázek 9 a Obrázek 10 směrem ke 

shromaždišti č. 2. přes vchod č. 2. Unikající osoby se mohou také na pokyn pořadatelů 

evakuovat na hlavní hrací plochu ke shromaždišti č. 4. Pokud hrozí ucpání únikových cest a 

MÚ neohrožuje administrativní budovu, umožní pořadatelé únik osob přes VIP část terasy 

nebo přes travnatou plochu směrem ke vchodu č. 1. ke shromaždišti č. 1. Obrázek 8. 

Evakuace materiálu nebude provedena. 
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9.1.10  Evakuace zvláštních skupin 

Prostor pro handicapované diváky je vyhrazen před hlavní krytou tribunou Obrázek 8. 

Velitel bezpečnostní agentury určí odpovědné osoby, které doprovázejí imobilní diváky při 

evakuaci. Hlavní evakuační trasa směřuje přes vchod č. 1. na shromaždiště č. 1. Náhradní 

evakuační trasa směřuje na hlavní hrací plochu na shromaždiště č. 4. 

9.1.11  Způsob vyrozumění pracovních orgánů 

Osoby podílející se na evakuaci budou vyrozuměni pomocí mobilních telefonů viz 

Plán spojení. Ten je vypracován, popř. aktualizován, vždy na předzápasové organizační 

schůzce, která se koná 75 minut před začátkem utkání. Na schůzce jsou přítomni členové 

BŠU, vedoucí mužstev obou týmů a delegáti ČMFS. Pracovníci stálé pracovní skupiny BŠU 

jsou vybaveni vysílacími stanicemi, pomocí kterých komunikují se svými podřízenými 

Obrázek 7.  

9.1.12  Zdravotnické zabezpečení evakuace 

První pomoc poskytnou zraněným na místě osoby znalé. Především ZZS a lékaři 

fotbalových družstev. Mezi ZZS Ostrava a FC Baníkem Ostrava, a.s., je podepsána dohoda, 

která se obnovuje v lichých letech a jejímž předmětem je zabezpečení zdravotnického dozoru 

na všech mistrovských utkáních FC Baník Ostrava a.s. hraných na stadionu Bazaly. V případě 

většího počtu zraněných bude použit režim vyplývající z traumatologického plánu, který mají 

nemocnice zpracovaný. Pro příjezd vozidel ZZS slouží příjezdové komunikace vedoucí do 

areálu z ulice Čedičova Obrázek 8 a z ulice Českobratrská Obrázek 8. Během evakuace bude 

na vedlejší hrací ploše vybudován heliport pro možnost přistání vrtulníku zdravotnické 

záchranné služby Obrázek 8. 

9.1.13  Ostraha objektu 

Ostrahu areálu zajistí velitel bezpečnostní agentury. Pověří určené osoby a přijme 

opatření k zabezpečení všech vstupů na stadion. 
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9.1.14  Aktualizace evakuačního plánu 

Evakuační plán je nutné aktualizovat 1x ročně od data schválení. Pokud jsou 

provedeny stavební nebo organizační změny je nutné evakuační plán aktualizovat okamžitě 

po provedení změn. 
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9.2 Grafická část 

Evakuační plán - Bazaly

S2S3
L1

L3/BZ2

P2

P1

V1

VCHOD 4

L2

Administrativní budova

VCHOD 5

BZ1

S1

Trafostanice

Budova

4

1

5

3

2

VCHOD 1

VCHOD 6

VCHOD 2

VCHOD 3

Vchody

WC

Heliport

Bezpečnostní zóna

Evakuační trasa

Sektor

Místo pro handicapované

Uzávěra

Shromaždiště

Plot

Dvojplot

Bezpečnostní plot

Symbol Význam

Vysvětlivky

Legenda

2

V2

Českobratrská

Česk
obra

trská

Čedičova

B
uk
ov
an
sk
éh
o

 
Obrázek 8 Evakuační plán – Bazaly, zdroj: autor 
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Obrázek 9 Evakuační plán 2. NP, zdroj: autor 
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Obrázek 10 Evakuační plán 3. NP, zdroj: autor 
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Obrázek 11 Osazení objektu osobami, zdroj: autor 
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9.2.1 Plán spojení 

Plán spojení je nutné před každým sportovním utkáním na předzápasové organizační 

schůzce aktualizovat. 

tabulka 7 Plán spojení 

Funkce Jméno a Příjmení Kontakt 

Velitel opatření PČR XXXX XXXX 

Velitel Městské policie Mgr. Zdeněk Harazim XXXX 

Zástupce HZS MSK XXXX XXXX 

Velitel JSDH Michálkovice Jaroslav Včelný +420604763656 

Bezpečnostní manager klubu Petr Konderla +420737275456 

Velitel bezpečnostní agentury Petr Šlachta +420603497741 

Zástupce velitele bezpečnostní agentury Martin Wasik +420603810188 

Hlavní osvětlovač Emil Glemba +420721072281 

Hlasatel utkání Jan Hořínek +420604538634 

Kriminalista PČR XXXX XXXX 
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10. Seznam použitých zkratek a symbolů 

10.1 Použité zkratky 

BM Bezpečnostní management 

BŠU Bezpečnostní štáb utkání 

BZ Bezpečnostní zóna 

ČMFS Českomoravský fotbalový svaz 

HZS Hasičský záchranný sbor 

IZS Integrovaný záchranný systém 

JSDH Jednotka sboru dobrovolných hasičů 

KOPIS Krajské operační a informační středisko 

MSK Moravskoslezský kraj 

MU Mimořádná událost 

NP Nadzemní podlaží 

PČR Policie České Republiky  

VO Velitel opatření 

ZZS Zdravotnická záchranná služba 

 

10.2 Seznam použitých symbolů: 

b šířka proudu [m] 

bk šířka komunikace [m] 

D hustota osob [os·m-2] 

Dp hustota proudu [-] 

E počet evakuovaných osob [osob] 
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h výška [m] 

Ku jednotková kapacita únikového pruhu [-] 

l délka proudu [m] 

lu délka únikové cesty [m] 

p poměr diváků a pořadatelů [-] 

Q propustnost osob průřezem komunikace  [m2·min-1] 

s součinitel podmínek evakuace [-] 

S plocha prostoru nebo úseku na které se nachází osoby [m2] 

td doba od vzniku do detekce požáru [min] 

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

trz doba od vyhlášení evakuace do jejího zahájení [min] 

tu předpokládaná doba pro evakuaci  [min] 

tv doba od detekce požáru do vyhlášení evakuace [min] 

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

u počet únikových pruhů [-] 

v rychlost pohybu osob [m·min-1] 

vu rychlost pohybu osob po vodorovné ploše [m·min-1] 

vud rychlost pohybu osob po schodech směrem dolů [m·min-1] 

vun rychlost pohybu osob po schodech směrem nahoru [m·min-1] 
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11. Závěr 

Velkokapacitní sportovní areály, stejně jako objekty určené k shromažďování většího 

počtu osob, jsou povinny mít zpracovaný evakuační plán. Velká koncentrace diváků 

v hledišti, vzniklá panika a složité podmínky pro zásah se často stávají ovlivňujícími faktory 

při vyhlášení evakuace. 

Cílem mé bakalářské práce bylo zjistit jaký je současný stav zpracovaného 

evakuačního plánu fotbalového stadionu Bazaly a navrhnout opatření ke zlepšení, popřípadě 

vypracovat jeho chybějící části. Zpracovaný evakuační plán objektu se stává hlavním 

nástrojem pracovníků bezpečnostního managementu. Slouží k rychlé a účelné orientaci 

v podmínkách evakuace. Jeho aktualizace probíhá minimálně jednou ročně a pak vždy podle 

momentálních potřeb nebo změn. Tento proces je ale u mnoha institucí opomíjen. Typickým 

příkladem by mohl být mnou vybraný fotbalový stadion Bazaly. Poslední aktualizace 

evakuačního plánu proběhla v roce 2000. Od té doby byla provedena řada stavebních úprav a 

došlo k předimenzování jednotlivých sektorů. 

Po konzultacích s bezpečnostním managerem klubu FC Baník Ostrava a.s. Petrem 

Konderlou jsem provedl analýzu současného evakuačního plánu. Nejprve jsem vytipoval 

možné zdroje ohrožení, které mohou s určitou pravděpodobností vzniknout a spustit celý 

proces evakuace. 

Každé sportovní utkání je před jeho začátkem zařazeno do kategorie bezpečnosti. Toto 

režimové opatření jsem použil rovněž pro evakuační plán, protože definuje minimální počty 

osob podílejících se na provedení evakuačního procesu. 

Jako vrcholovou organizační jednotku jsem navrhnul rozdělení bezpečnostního štábu 

utkání na stálou pracovní skupinu a ostatní členy bezpečnostního štábu utkání. Definoval a 

zakreslil jsem schéma řízení při evakuaci a uvedl do něj všechny zainteresované osoby. Ke 

každému členu bezpečnostního štábu utkání jsem definoval činnosti prováděné při vyhlášení 

evakuace, včetně pravomocí které přebírají nebo nimi disponují. Důležitým bodem je 

komunikace mezi členy štábu a jejich pracovníky. Vypracoval jsem plán spojení 

s konkrétními jmény a mobilními kontakty na tyto osoby. Doporučil jsem aktualizovat plán 

spojení na předzápasové schůzce, která se koná před každým sportovním utkáním. Plán 
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spojení v mé bakalářské práci neobsahuje citlivá data. V pracovní verzi jsou uvedena 

konkrétní jména včetně mobilního spojení. 

Doporučil jsem způsob provedení evakuace jednotlivých sektorů na stadionu, včetně 

handicapovaných osob, pro které nebyla ve stávajícím plánu určena evakuační trasa. Z 

každého z šestnácti sektorů ústí minimálně dva evakuační východy. Vytipoval jsem a zakreslil 

pět shromaždišť pro evakuované osoby, do kterých budou evakuovány nejbližší sektory. 

Ve zdravotnickém zabezpečení evakuace jsem navrhnul využít travnatou plochu 

tréninkového hřiště a zřídit na ní heliport pro přistávání vrtulníků záchranné služby. Do plánu 

jsem přidal odpovědnost za střežení objektu po provedení evakuace bezpečnostní službě. 

V grafické části jsem vypracoval přehledné schématické plány, které odpovídají 

dnešnímu dispozičnímu řešení. Plány slouží pro snadnou orientaci při řízení evakuace. Bylo 

nutné zpracovat schématické plány dvou pater hlediště na zastřešené tribuně, včetně prostor, 

kde se shromažďuje velké množství návštěvníků během přestávky utkání. Právě zde bylo 

provedeno značné množství stavebních úprav, které nebyly v evakuačním plánu zakresleny. 

Do schématických plánů hlavní kryté tribuny jsem zaznačil evakuační trasy a východy. 

Po diváckých výtržnostech na stadionu v roce 2007 přibyla druhá bezpečnostní zóna 

v levé části ochozů – nekrytá část hlediště, kterou bylo rovněž nutné zakreslit. Navrhl jsem 

evakuační schéma stadionu, které nebylo vůbec vypracováno. Jsou zde zakresleny všechny 

evakuační východy, směry evakuačních tras a umístění shromaždišť. Všechna zpracovaná 

schémata jsou součástí grafické části evakuačního plánu a odkazuje se na ně textová část. 

Závěrem bych chtěl poznamenat, že na stadionu Bazaly nebyla nikdy v minulosti 

provedena cvičná evakuace. Stávající evakuační plán nebyl tedy nikdy ověřen v praxi. Vzniku 

MU se nikdy zcela nevyhneme, ale pokud nastane důvod k vyhlášení evakuace mohou moje 

navržená opatření značně usnadnit organizaci, způsob a provedení evakuace. Nově navržená 

opatření je však nutné prověřit cvičnou evakuací. 
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