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ANOTACE 

Odstrčil Jan, Evakuace zimního stadionu, Ostrava 2009.  

Klíčová slova: Evakuace, Evakuační plán, zimní stadion.  

Tato bakalářské práce řeší evakuaci vybraného zimního stadionu, její členění a postupy 

při její realizaci. Jsou zde vytipována možná ohrožení daného objektu. V této práci je také 

začleněna charakteristika velké společenské skupiny a její chovaní při vzniku mimořádné 

události. Výstupem této práce je zpracování evakuačního plánu vybraného stadionu. 

 

 

ANNOTATION 

Odstrčil Jan, The Plan of Evacuation for Winter Stadium, Ostrava 2009. 

Key words: Evacuation, Evacuation Plan, Winter Stadium. 

This bachelor work addresses the evacuation of selected winter stadium, its structure 

and procedures for its implementation. It also identified potential threats to the object. This 

work is also included characteristics of the large social groups and its behavior during the 

incident. The output of this work is the processing of the selected stadium evacuation plan.  



1 Úvod 

Téměř každý den můžeme sledovat ve sdělovacích prostředcích různá neštěstí, při 

kterých dochází k poškození zdraví osob a v horších případech i k jejich úmrtí. Skoro každý 

z nás si určitě zvykl, že v životě lidí mohou nastat neočekávané situace. Vedle živelných 

pohrom, jako jsou třeba povodně, požáry, vichřice, sesuvy půdy, sněhové laviny, existuje 

i celá řada jiných mimořádných událostí, při kterých mohou umírat lidé. Lze mezi ně řadit 

např. teroristický čin, leteckou havárii, dopravní nebo železniční nehody, apod.  

V současné době, která je zmítána různými teroristickými činy, je věnována zvýšená 

pozornost především objektům a zařízením, kde se vyskytuje velké množství lidí. 

K takovým objektům a zařízením určitě patří průmyslové objekty, obchodní centra, 

fotbalové stadiony, ale v našem případě i zimní stadiony. 

I přes zvýšená bezpečnostní opatření existuje možnost vzniku mimořádné události 

v těchto objektech. Mezi jeden z aspektů zvyšující riziko vzniku mimořádné události 

v těchto objektech je nedostatečné kontrolování osob. Přitom tyto osoby mohou do objektu 

pronést různé předměty, jako jsou např. výbušniny, zápalné látky apod. Ale zdrojů ohrožení 

u těchto objektů může být celá řada. V důsledku různých zdrojů ohrožení by tyto objekty 

měly mít zpracovaný evakuační plán pro bezpečný odvod osob do bezpečí. 

Pro zpracování bakalářské práce jsem si vybral zimní stadion v Šumperku. Jedná se 

o zimní stadion, který má ve srovnání s ostatními zimními stadiony malou kapacitu diváků. 

Jedním z úkolů této práce je sice zpracování mimořádných opatření při úniku čpavku během 

hokejového utkání, ale z důvodu špatné dostupnosti materiálů a rozsahu velké oblasti řešení 

problému jsem se zaměřil jenom na vybrané části tohoto cíle práce. Není zde řešena jenom 

evakuace daného objektu při úniku čpavku, ale i při vzniku jiných mimořádných událostí. 

Na základě těchto zjištěných skutečností je výstupem této práce zpracovaný evakuační plán 

vybraného objektu. 

Cíle práce: 

• Posoudit aktuální stav plánovací dokumentace pro případ vzniku mimořádné 

události na vybraném zařízení, 

• Posoudit potřebu provedení mimořádných opatření při úniku čpavku (rozsah 

ohrožení, realizaci evakuace spolu s možnými problémy, vyrozumění orgánů 

a další související opatření), 
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• Vytvořit evakuační plán vybraného objektu, který splňuje aktuální potřeby 

zařízení a požadavky stanovené právním rámcem. 
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2 Rešerše 

FOLWARCZNY L., POKORNÝ J. Evakuace osob. Ostrava: Sdružení požárního 

a bezpečnostního inženýrství, 2006. 125 s. ISBN 80-86634-92-2. 

V této publikaci je popsána evakuace osob komplexně, a to jak z hlediska požární 

ochrany, tak i z hlediska ochrany obyvatelstva. Je zde také rozebrána evakuace objektová, 

která se dělí na evakuaci spočívající v opuštění objektu nebo v setrvání osob v objektu. 

V publikaci je rovněž řešena evakuace plošná a způsoby jejího provádění. 

 

KRATOCHVÍLOVÁ D. Ochrana obyvatelstva. Ostrava: Sdružení požárního 

a bezpečnostního inženýrství, 2005. 140 s. ISBN 80-86634-70-1. 

Jedná se o publikaci zabývající se tématikou ochrany obyvatelstva a ochrannými 

opatřeními při vzniku mimořádných událostí. Autor zde popisuje některé opatření sloužící 

k „plnění úkolů civilní ochrany“, jako je vyrozumění, ukrytí, evakuace, nouzové přežití, 

apod. 

 

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., : o stanovení podmínek požární 

bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) . [s.l.]: [s.n.], 

2001. 74 s. 

Jedná se o vyhlášku popisující stanovení požární bezpečnosti u právnických 

a fyzických osob. V této vyhlášce je také uveden postup pro zpracování požárního 

evakuačního plánu, a také jsou zde uvedeny náležitosti požárního evakuačního plánu. 
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3 Zimní stadion v Šumperku 

V této kapitole se budu zabývat popisem zimního stadionu, jeho stavební konstrukcí 

a jeho členěním. Také zde uvedu technické vybavení zimního stadionu a důležité kontaktní 

údaje. 

3.1 Popis zimního stadionu  

V úvodu této části kapitoly jsou zobrazeny dva obrázky. Obrázek č.1, který zobrazuje 

lokalizaci města Šumperk a obrázek č.2, který zobrazuje lokalizaci zimního stadionu 

v Šumperku. 

 

obrázek 1: Lokalizace města Šumperka [1]

 

obrázek 2: Lokalizace zimního stadionu v Šumperku [2]
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Zimní stadion v Šumperku se nachází ve sportovním centru na kraji města při výjezdu 

na obec Dolní Studýnky hned vedle fotbalového hřiště a kuželny. Jeho kapacita je 3000 

diváků, z toho je 298 míst je určeno k sezení. Zimní stadion byl v Šumperku slavnostně 

otevřen 19. září 1969 jako jeden z nejstarších krytých zimních stadionů u nás. Při výstavbě 

byl spojen s moderním hotelem Sport, který slouží pro ubytování hokejových týmů při 

jejich soustředění [3]. 

 

obrázek 3: Hlavní vchod na zimní stadion [3]

Pro diváky je určen hlavní vchod z prostor parkoviště, ale využít lze i vstupy 

od fotbalového stadionu. Při vstupu na zimní stadion můžeme po pravé straně vidět tribunu, 

která je sektorem domácích fanoušků. Zde se také nachází střídačky domácích a hostujících 

hokejistů a výjezd pro rolbu, která slouží pro úpravu ledu. Je zde i sektor pro vozíčkáře, 

který se nachází hned vedle výjezdu rolby u střídačky hostů. Příznivci hostujících celků 

mají své místo na protější tribuně v rohu pod časomírou. Zde se také nachází trestné lavice 

hokejistů a sektor pro časoměřiče. Při rizikovějších utkáních je potom přilehlý vchod 

využíván pouze pro jejich potřeby a bezpečný příchod a odchod ze stadionu. O občerstvení 

návštěvníků zimního stadionu se stará nejen restaurace, ale i bufet a stánek pod VIP ložemi. 

Samotné lože jsou propojeny s VIP salonkem umístěným na hotelu Sport. Stadion 

v současných letech prochází postupnou rekonstrukcí [3]. 
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obrázek 4: Plánek zimního stadionu 

Zimní stadion je jednopodlažní objekt, který je nepodsklepený. Je tvořen sedlovou 

střechou a sedlovými světlíky. Objekt má pravidelný obdélníkový půdorys s přístavbou 

cihlových stěn, které mají rovnou střechu. Maximální rozměry objektu jsou 78 x 49 metrů. 

Výška po hřeben je 12 metrů. 

 

obrázek 5: Pohled na kluziště, tribuny a konstrukci střechy [3]
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Nosnou konstrukci tvoří ocelový příhradový vazník s dřevěnými hranoly, podbití 

a střešní krytinou. Nosné zdi jsou z plných cihel. Strop je nad šatnami tvořen 

železobetonovými panely a nad prostorem hlediště a hrací plochy tvoří strop zároveň 

střechu. Světlíky jsou ocelové a zasklené sklem s drátěnou vložkou. Okna jsou dřevěná 

a ocelová se skleněnou výplní. Vstupní dveře jsou ocelové a dveře uvnitř stadionu jsou 

dřevěné. Podlahy jsou tvořené cementovým potěrem, keramickou dlažbou, PVC 

a kobercem. Omítky jsou vápenné a hladké, obklady keramické. Objekt zimního stadionu 

navazuje štítovou stěnou na objekt hotelu Sport. Z ostatních stran je volné prostranství [4]. 

3.2 Kontaktní údaje 

V této části jsou uvedeny pouze údaje týkající se zimního stadionu ve formě tabulek, 

které jsou důležité pro evakuaci tohoto objektu. 

tabulka 1: Přehled kontaktních údajů [4]

 Jméno Adresa bydliště Funkce Spojení 

Statutární 
zástupce 

Ing.Luděk 
Šperlich  

generála Svobody 7  

789 01 Šumperk 
ředitel 

583 212 261 

602 731 979  

Kontaktní 
osoba 

Josef 
Pospíšil 

Nový Malín 198  

789 01 Šumperk  

nájemce 

správce 

583 217 979  

603 774 069  

tabulka 2: Přehled dalších údajů [4]

Adresa objektu Vlastník Kapacita 

Zimní stadion Žerotínova 55B  

789 01 Šumperk 

Podniky města Šumperk a.s.

Slovanská 21  

789 01 Šumperk 

3000 diváků 

Zaměstnanci zimního 
stadionu 

Návštěvníci zimního 
stadionu 

Návštěvníci hotelu 
SPORT 

Ohrožení lidé 
7 3000 52 

V případě vzniku mimořádné události bude nutné evakuovat asi 3059 osob z objektu 

zimního stadionu. 
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3.3 Technické vybavení důležité pro evakuaci 

Mezi technické vybavení důležité pro evakuaci na zimním stadionu v Šumperku patří 

ozvučení stadionu, nouzové únikové osvětlení a ventilátory. Ozvučení stadionu je zajištěno 

pomocí rozhlasu, který je ovládán z kabiny rozhlasu. Je určen pro komunikaci s diváky 

a slouží pro předávání informací divákům během hokejových utkání. Z hlediska evakuace je 

ozvučení stadionu vhodné pro koordinování a řízení evakuace, pro informování diváků, kde 

budou zřízeny informační místa sloužící pro sdělení pokynů divákům o průběhu evakuace. 

Nouzové únikové osvětlení slouží k orientaci osob při evakuaci zařízení nebo při vzniku 

mimořádné události. Při výpadku elektrické energie musí být nouzové únikové osvětlení 

neustále v provozu. Nouzové únikové osvětlení je ovládáno z hotelu Sport. Ventilátory 

mohou v případě evakuace sloužit např. k odvětrání zplodin hoření popřípadě jiných 

ohrožujících látek. 
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4 Možná ohrožení (důvody k evakuaci) 

Na základě stanovení rizik pro Moravskoslezský kraj, který provedl hasičský záchranný 

sbor Moravskoslezského kraje dne 26.1.2009 [6], jsem odvodil rizika, která by se mohla 

týkat Olomouckého kraje. Lze mezi ně zařadit: 

Dlouho trvající vedro a sucho, které může způsobit epidemie, přírodní požáry, 

teplotní inverzi, požár pevných, kapalných a plynných látek nebo poruchy v zásobování 

vodou, atd. 

Přírodní požáry, které mohou způsobit výbuch plynů a par. 

Záplava, která může způsobit sesuvy půdy, epidemie, únik ropných produktů, poruchy 

ve veškeré podzemní dopravě, poruchy v zásobování vodou, poruchy v zásobování energií, 

atd. 

Terorismus a úmyslná činnost, který může způsobit zvláštní povodeň, epidemii, 

epizootii, havárii v železniční dopravě, havárii v letecké dopravě, poruchy v potrubním 

zásobování, poruchy v zásobování vodou, poruchy v zásobování energií, atd.  

Havárie v železniční (silniční) dopravě, které mohou způsobit výbuch plynů, par 

a prachů, únik toxických a radioaktivních látek, únik výbušných par a plynů, únik ropných 

produktů, atd. 

Havárie v letecké dopravě, která může způsobit únik ropných produktů, výbuch, 

požár, atd. 

Havárie s únikem nebezpečné látky, která může způsobit výbuch, požár, atd. 

Požár vzniklý za různých okolností, který může způsobit výbuch plynů, par a prachů, 

únik toxických a radioaktivních látek, atd. [6]  

Na základě charakteru provozu a umístění zimního stadionu popíši v další části této 

kapitoly pouze mimořádné události, které by se mohly týkat vybraného zimního stadionu v 

Šumperku. 
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4.1 Havárie s únikem nebezpečné látky (čpavku) 

Na základě analýzy bezpečnostní situace na zimních stadionech v České republice, 

kterou provedlo Ministerstvo životního prostředí [10], vyplynulo, že doposud bylo jen málo 

pozornosti věnováno bezpečnosti těchto zcela specifických provozů. 

Množství čpavku používaného k chlazení stadionů je obvykle nižší, než limity uvedené 

v příloze zákona o prevenci závažných havárií způsobených nebezpečnými chemickými 

látkami (zákon č.59/2006 Sb.) a stadiony proto nepodléhají bezpečnostním procedurám 

stanoveným tímto zákonem. Zároveň se však jedná o místa, kde se v určitou chvíli může 

nacházet velké množství lidí a v případě havárie a úniku čpavku tak může dojít k ohrožení 

životů mnoha osob. 

Díky rekonstrukcím s využitím dvoukruhového chlazení, a nebo jiných moderních 

technologií, dochází v posledních letech ke snižování množství čpavku nutného ke chlazení. 

Stále však převládají stadiony využívající starší technologii přímého jednookruhového 

chlazení, což je právě případ i Šumperského zimního stadionu. 

E-8

E-9

V-1 V-3

V-5

V-6

V-7

E-12

V-8

V-9

V-10

V-11

V-12
V-13

V-14V-15

V-16V-17

V-18

V-19

V-20

I-1

V-21

V-25 V-26V-27V-28

V-30

V-32

V-37

Čpavek - sání
Pojistné potrubí
Čpavek - výtlak

LEGENDA POTRUBÍ

Čpavek - kapalina
Olej
Chladící voda

Vysokotlaký sběrač 
kapaliny

Čerpadlo

Kondenzátor LSCB 
Motor 15kWOdlučovač 

oleje

Regulační stanice

Nízkotlaký
Sběrač

kapaliny

Čerpadla NH3

Kompresor Kompresor

Ledová 
plocha

Vysokotlaký sběrač
kapaliny

V-38

V-39

 

obrázek 6: Schéma jednookruhového systému chlazení [4]
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Popis technologie 

Jedná se o systém přímého chlazení, kdy chladivo, nejčastěji čpavek NH3 je rozveden 

potrubím přímo v ledové ploše. Ledová plocha pak vlastně tvoří výparník chladicího 

zařízení, někdy je proto tento systém nazýván systémem s přímým výparníkem. Tato 

koncepce je dnes již minimálně používána a našli bychom ji převážně u dožívajících 

zařízení, případně tam, kde při rekonstrukci technologie chlazení zůstala zachována původní 

ledová plocha. Nevýhodou je vyjma velkého množství chladiva - čpavku, především 

možnost jeho úniku do prostor, kde se vyskytuje velké množství lidí. V těchto prostorech 

potom musí být zajištěno dostatečné větrání pro případ úniku čpavku. Výhodou je 

jednoduchost a s tím související i vyšší účinnost chladicího systému [12]. 

Tento chladící systém pojme maximální náplň čpavku 5000 kg. Jeho skutečné množství 

v chladícím systému je však přibližně o ¼ nižší. Snížené množství čpavku se považuje 

za minimum nutné pro hladký bezporuchový provoz technologického zařízení a nelze jej 

dále snižovat. Zásoba čpavku je v průběhu roku stejná. Čpavek je za provozu rozdělen 

do samostatně uzavíratelných technologických částí. 

Jsou to: 

• expanzní nádoba, 

• kondenzátor, 

• sběrač kapalného čpavku, 

• výparník (potrubní rošt ledové plochy). 

Čpavek je možno při manipulaci přepustit a to z každé jednotlivé části do části 

zbývající. Je tedy možné příslušnou část v případě poruchy vyprázdnit. Ostatní části je 

možno samostatně odstavit či uzavřít. Úplné vyprázdnění chladícího systému zimního 

stadionu je řešitelné pouze přečerpáním čpavku do určené cisterny. Okamžitý únik 

maximálního objemu čpavku je nepravděpodobný. Při provozu bývá vypařovací tlak čpavku 

1,3 MPa a kondenzační tlak je maximálně 1,6 MPa [4]. 

Čpavek může při úniku ze zásobníku způsobit inhalační a povrchová zasažení. Také 

může vzniknout třaskavá směs i kontaminace terénu a okolních vod. Je těžší než vzduch 

a šíří se při zemi. Vytváří vzdušnou vlhkostní mlhu. Se vzduchem vytváří výbušné směsi. 

Při zahřátí způsobuje roztržení a výbuch zásobníků. Při úniku čpavku ze zásobníku a při 

určité koncentraci se vzduchem může dojít k výbuchu a následně k požáru. Při požáru se 
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může rozkládat za vzniku toxických plynných zplodin. Otrava zplodinami hoření se však 

může projevit později [4]. 

4.2 Identifikace nebezpečné látky 

V této části jsou uvedeny důležité informace o čpavku, které budou využity 

z bezpečnostního listu. 

Složení  

Charakteristika  Čpavek  

CAS číslo  7664-41-7  

EINECS číslo  231-635-3  

UN číslo  1005  

Chemický vzorec  NH3  

R věty  10,23,34,50  

Výstražný symbol nebezpečnosti  T, N  

Údaje o nebezpečnosti látky  

Toxický při vdechování. Způsobuje poleptání. Hořlavý. Vysoce toxický pro vodní 

organismy.  

Pokyny pro první pomoc  

Udržujte postiženého v klidu, přemístěte ho na čerstvý vzduch a zavolejte lékařskou 

pomoc. V případě ztráty vědomí uveďte postiženého do stabilizované polohy a následně ho 

transportujte. Pokud dojde k zástavě dechu použijte umělé dýchání.  

• Při nadýchání: okamžitě podejte kortikosteroidní aerosol. 

• Při expozici vysokých koncentrací neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc. 

• Při styku s kůží: neprodleně omyjte zasažené místo velkým množstvím vody, 

aplikujte sterilní obvaz a konzultujte zranění s kožním specialistou. 

• Při zasažení očí: v případě zasažení očí okamžitě opláchněte oči velkým 

množstvím vlažné vody, po dobu alespoň 15 min. s široce otevřenými víčky 

a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc. 
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• Při požití: okamžitě vypláchněte ústa vodou, nevyvolávejte zvracení, 

zavolejte lékaře. 

• Další zdravotní pokyny: další zdravotní následky, ke kterým může dojít: 

záchvaty kašle, dýchavičnost, ztráta vědomí, omrzliny, plicní edém. 

Pokyny pro případ požáru  

• Vhodná hasící média: Pěna, CO2, písek. Pomocí postřiku vodou lze převést 

amoniak ze vzduchu do kapalné fáze.  

• Speciální ochranné prostředky: Dýchací přístroj a chemický ochranný oděv.  

• Další informace: Vystavení tlakových nádob s amoniakem vysokým 

teplotám může vést k jejich prasknutí či explozi. Kontejner odstraňte 

z oblasti požáru a z bezpečné vzdálenosti ho ochlaďte vodou.  

Opatření v případě úniku  

• Osobní opatření: Je třeba zaznamenat směr větru. Noste osobní ochranné 

prostředky.  

• Ochrana životního prostředí: Pomocí sprchování vodou převeďte plyn 

do kapalné fáze.  

• Metody čištění: Použijte neutralizační činidlo a roztok zřeďte vodou.  

Zacházení 

Zabránění proti ohni a explozi: chraňte před zdroji vznícení – zákaz kouření. Páry, 

zejména v kontejnerech, mohou tvořit se vzduchem výbušné směsi.  

Osobní ochranné prostředky  

• Ochrana dýchacího systému: Zajistěte dostatečné větrání prostoru. Dýchací 

masku s filtrem určeným pro amoniak mějte připravenou pro případný úniku 

plynu.  

• Ochrana rukou: Ochranné rukavice.  

• Ochrana zraku: Ochranný štít nebo brýle.  

• Ochrana těla: Ochranný oděv, připravený pro případ úniku plynu.  
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• Všeobecné bezpečnostní a hygienické pokyny: V případě kontaminace 

okamžitě odstraňte kontaminovaný oděv. Zabraňte kontaktu s kůží, očima 

a oblečením. Zabraňte kontaktu s potravinami, krmivem pro zvířata a nápoji.  

Fyzikální a chemické vlastnosti 

Stav  Stlačený zkapalněný plyn  

Barva  Bezbarvý  

Zápach  Charakteristicky dráždivý  

Změny skupenství  Bod tání -77,7°C, Bod varu -33,4°C  

Explozní limity  Dolní 15 obj. %, Horní 28 obj. % 

Zápalná teplota  651°C  

Toxikologické informace  

• Akutní toxicita: LC50 inhalačně, krysa: 5.1 mg/l 1h.  

• Dráždivé efekty: Velmi dráždivý na dýchací systém a oči. Může vážně 

poškodit oči a dýchací cesty, v závislosti na koncentraci. Vzhledem 

k intenzivnímu zápachu, vyskytuje se riziko obvykle až nad limitem, který 

lze cítit [13].  

4.3 Požár vzniklý za různých okolností 

V této části si můžeme uvést, co by mohlo být příčinou vzniku požáru na zimním 

stadionu v Šumperku.  

Může se jednat například o: 

Nedbalost, mezi kterou lze zařadit nedodržování bezpečnostních předpisů, ale zejména 

zanedbání předepsaných povinností nebo obecných zvyklostí. Jednou z nich jsou důsledky 

kouření. K nedbalosti lze zařadit i požáry od sváření, které se projevují jako důsledek 

podcenění požárního nebezpečí, nezajištění místa sváření a jeho okolí ( pod, nad a vedle!) či 

neprovádění předepsaného dohledu. 

Technické závady a nepředpokládané změny v provozu, mezi které lze zařadit závadu 

na elektroinstalaci nebo na chladícím zařízení, atd.  

Úmysl, který může být příčinou vandalství a nebo pomsty [19]. 
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4.4 Terorismus a úmyslná činnost 

Terorismus je plánované použití násilí nebo hrozby násilí, zpravidla zaměřené 

na širokou masu nezúčastněných lidí. Cílem je vyvolat strach, jehož prostřednictvím jsou 

dosahovány politické, náboženské nebo ideologické cíle.  

Prvotním cílem terorismu je působení na psychiku lidí, a to prostřednictvím strachu. 

Nezúčastnění lidé jsou v teroristických akcích zabíjeni jenom proto, že existují a že jejich 

smrt může být psychologicky a politicky využita. Boj proti němu tedy musí být na široké, 

celospolečenské frontě a na mezinárodní úrovni. Pouze spolupráce mezi státy, vládami 

a jejich institucemi může přinést pozitivní výsledky [14]. 

Mezi typy teroristických útoků, které mohou být vedeny na zimní stadion lze zařadit 

bombový útok, hrozba použití výbušného zařízení, atrapa výbušného systému, zastrašování 

nebo hrozba.  

Připravenost na teroristický útok nemůže být nikdy 100 %, a proto by měli být 

prováděny systematické nácviky těchto závažných situací. Prakticky každý útok počítá 

s momentem překvapení. Pokud se obranná opatření proti takovému útoku realizují až 

po jeho provedení, znamená to obrovskou časovou prodlevu, řadu chybných rozhodnutí 

a plýtvání prostředky. Základním prostředkem, kterým lze hrozbě teroristického útoku čelit 

nebo minimalizovat jeho následky na přijatelnou úroveň, je plán určující jednotlivé kroky 

a charakter opatření. Mezi možná opatření lze zařadit prohlídku budovy, místností, 

zavazadel, omezení přístupu, nasazení speciálních policejních jednotek či dalších složek 

integrovaného systému [14].  
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5 Stávající bezpečnostní opatření 

Bezpečnostní opatření lze definovat jako souhrn prostředků a opatření, kterými je 

prosazována bezpečnostní politika s cílem navodit požadovaný stupeň bezpečnosti [11].  

Únikové východy: Zimní stadion má k dispozici 7 únikových východů. Tyto východy 

nejsou nijak elektronicky ovládány ani zabezpečeny. Proto se o obsluhu těchto východů, 

v případě evakuace, starají pořadatelé. 

Únikové cesty: Tento objekt má k dispozici 7 únikových cest a jedná se pouze 

nechráněné únikové cesty, které vedou k východu na volné prostranství. Tyto únikové cesty 

jsou vybaveny nouzovým únikovým osvětlením a informačními značkami pro únik 

a evakuaci osob. V případě evakuace mohou také zajišťovat směrování osob k únikovým 

východům pořadatelé. 

Hasicí přístroje: Zimní stadion má k dispozici 6 hasicích přístrojů. Tři hasicí přístroje 

jsou umístěny v sektoru domácích fanoušků a další tři hasicí přístroje jsou umístěny 

v sektoru fanoušků hostujících hokejistů. Další hasicí přístroje jsou ve strojovně chladícího 

zařízení. Hasicí přístroje umístěné na stadionu jsou většinou práškové. Ve strojovně jsou 

hasicí přístroje pěnové nebo s náplní CO2. 

Nouzové únikové osvětlení: Nouzové únikové osvětlení slouží k orientaci osob 

při evakuaci zařízení nebo při vzniku mimořádné události. Při výpadku elektrické energie 

musí být nouzové únikové osvětlení neustále v provozu. Nouzové únikové osvětlení je 

ovládáno z hotelu Sport. Všechny únikové cesty jsou v tomto objektu vybaveny nouzovým 

únikovým osvětlením. 

Ventilátory: Jsou umístěné po celém zimním stadionu i ve strojovně chlazení čpavkem. 

Ventilátory slouží k odvětrání vydýchaného vzduchu. Při vzniku mimořádné události mohou 

sloužit k odvětrání zplodin hoření popřípadě jiných ohrožujících látek. 

Informační značky pro únik a evakuaci osob: Těmito informačními značkami jsou 

vybaveny všechny únikové cesty v tomto objektu. Jsou ve většině případů umístěné 

pod nouzovým únikovým osvětlením, kterým jsou únikové cesty také vybaveny. 
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6 Proces evakuace osob 

Z hlediska oblasti ochrany obyvatelstva se evakuace obyvatelstva historicky řešila 

především z pohledu hrozby ozbrojeného konfliktu a následného přemístění obyvatelstva 

z míst předpokládané bojové činnosti do míst, která zajišťují pro evakuované obyvatelstvo 

náhradní ubytování a stravování. Jde tedy relativně o dlouhodobý proces včetně zajištění 

dalších opatření souvisejících s následnou péčí o evakuované osoby. 

Tento pohled respektuje i současná legislativa. Zákon o IZS již ve vymezení pojmů (§2) 

rozumí ochranou obyvatelstva „plnění úkolů civilní ochrany“ - zejména varování, 

evakuaci, ukrytí a nouzového přežití obyvatelstva - s odkazem na článek 61 Dodatkového 

protokolu k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí mezinárodních 

ozbrojených konfliktů (Protokol I), přijatého v Ženevě dne 8. června 1977 a publikovaného 

sdělením pod č. 168/1991 Sb. Protokol I chápe evakuaci jako humanitární úkol, jehož cílem 

je chránit civilní obyvatelstvo před nebezpečím, pomoci mu odstranit bezprostřední účinky 

nepřátelských akcí nebo pohrom a také vytvořit nezbytné podmínky pro jeho přežití [15]. 

Evakuaci obyvatelstva podrobněji řeší prováděcí předpis k zákonu o IZS - vyhláška 

k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, která se rovněž zabývá problematikou 

plánování evakuace pro případy mimořádných událostí vojenského charakteru. Vyhláška 

stanoví způsob provádění evakuace obyvatelstva (§12), je jednoznačně definováno, že se 

evakuace obyvatelstva provádí z míst ohrožených mimořádnou událostí do míst, která 

zajišťují pro evakuované obyvatelstvo náhradní ubytování a stravování, vztahuje se zejména 

na všechny osoby v místech ohrožených mimořádnou událostí (mimo osob podílejících se 

na záchranných pracích, na řízení evakuace nebo vykonávajících jinou neodkladnou 

činnost). Dále jsou určeny skupiny obyvatelstva, pro které se evakuace plánuje přednostně, 

a mimořádné události a zóny havarijního plánování, pro které je zapotřebí evakuaci 

plánovat. V tomto paragrafu je rovněž problematicky zakotveno, že opuštění míst 

ohrožených mimořádnou událostí se plánuje do 48 hodin a u velké sídelní a průmyslové 

aglomerace až do 72 hodin, což je při potenciální evakuaci ze zóny havarijního plánování 

objektů nebo zařízení s nebezpečnými chemickými látkami (ve smyslu zákona o prevenci 

závažných havárií), s ohledem na vlastní průběh koncentrací nebezpečné látky při 

havarijním úniku, předpoklad nereálný [15]. 

Z hlediska oblasti požární ochrany nebyl v právních předpisech pojem evakuace osob 

přesně definován. Všeobecně je však chápán jako krátkodobé opuštění potenciálně 
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ohroženého prostoru průvodními účinky požáru (např. úbytkem kyslíku, zplodinami hoření, 

teplem) bez pomoci záchranných složek. Z hlediska časového se jedná o opuštění prostoru 

za dobu řádově desítek sekund, maximálně minut. Klasickým a hasičům nejznámějším 

příkladem evakuace osob je opuštění objektu, v němž byl vyhlášen požární poplach, a to 

podle předem zpracovaného evakuačního plánu po stanovených únikových cestách [15].  

Rozdělení evakuace 

V této části je popsáno obecné rozdělení evakuace. 

Z hlediska rozsahu opatření se evakuace obyvatelstva dělí: 

Evakuaci objektovou, která zahrnuje evakuační opatření pro obyvatelstvo jedné obytné 

budovy nebo malého počtu obytných budov, administrativních a správních budov, 

technologických provozů nebo celků [18]. 

Evakuaci plošnou, která zahrnuje evakuaci obyvatelstva částí nebo celého 

urbanistického celku, případně většího územního prostoru. Evakuace plošná se plánuje 

a provádí jako evakuace všeobecná (při živelných pohromách a průmyslových havárií), 

nebo částečná (v některých případech vojenského ohrožení) [7]. 

Evakuaci všeobecné podléhají všechny kategorie osob (veškeré obyvatelstvo) [7]. 

Evakuaci částečné podléhají některé nebo všechny následující kategorie osob [7]: 

• děti do 6ti let s individuálním doprovodem, 

• děti od 6ti do 15ti let se společenským doprovodem, 

• pacienti zdravotnických lůžkových zařízení, 

• osoby přestárlé a osoby tělesně postižené. 

Z hlediska doby trvání se evakuace obyvatelstva dělí na: 

Evakuaci krátkodobou, kdy krizová situace nevyžaduje dlouhodobé opuštění domova. 

Pro evakuované obyvatelstvo se nezabezpečuje náhradní ubytování. Opatření k zajištění 

nouzového přežití obyvatelstva se provádějí v omezeném rozsahu. Po odeznění krizové 

situace se obyvatelstvo vrací do svých domovů [7]. 

Evakuaci dlouhodobou, kdy ohrožení vyžaduje dlouhodobý pobyt mimo domov. Pro 

evakuované obyvatelstvo bez domova a bez možnosti vlastního ubytování je nutno 

zabezpečit náhradní ubytování a v potřebném rozsahu organizovat opatření k zajištění 
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nouzového přežití obyvatelstva pro zabezpečení jejich základních životních potřeb, 

popřípadě opatření k zajištění ukrytí a individuální ochrany [7]. 

V závislosti na zvolené variantě řešení ohrožení se evakuace obyvatelstva dělí na: 

Evakuaci přímou, která je prováděna bez předchozího ukrytí evakuovaných osob [16]. 

Evakuaci s ukrytím, prováděnou po předchozím ukrytí evakuovaných osob a po snížení 

prvotního nebezpečí [7]. 

Z hlediska způsobu realizace se evakuace obyvatelstva dělí na: 

Evakuaci samovolnou, kdy evakuace není řízena a obyvatelstvo jedná dle vlastního 

uvážení. Přemisťují se z ohrožených míst a z území na jiné bezpečné místo vlastními 

prostředky. Představitelé orgánů odpovědných za evakuaci a orgánů pověřených řízením 

evakuace se snaží získat kontrolu nad průběhem samovolné evakuace a snaží se ji pokud 

možno usměrňovat [7]. 

Evakuaci řízenou, kdy představitelé orgánů zodpovědných za řízení evakuace se snaží 

tento proces řídit a ovlivňovat. Evakuované osoby se přemisťují do bezpečného prostoru 

pomocí vlastních dopravních prostředků, pěšky nebo s použitím prostředků hromadné 

přepravy do připravených míst nouzového přežití [18]. 

Evakuaci se zajištěním dopravy, kdy 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 [7]. 

Při evakuaci vybraného zimního stadionu je třeba brát v úvahu následující typy 

evakuace osob, které se dělí: 

Evakuaci samovolnou, kdy evakuace není řízena a obyvatelstvo jedná dle vlastního 

uvážení. Přemisťují se z ohrožených míst a z území na jiné bezpečné místo vlastními 

prostředky. Představitelé orgánů odpovědných za evakuaci a orgánů pověřených řízením 

evakuace se snaží získat kontrolu nad průběhem samovolné evakuace a snaží se ji pokud 

možno usměrňovat [7]. 

Evakuaci řízenou, kdy představitelé orgánů zodpovědných za řízení evakuace se snaží 

tento proces řídit a ovlivňovat. Evakuované osoby se přemisťují do bezpečného prostoru 

pomocí vlastních dopravních prostředků, pěšky nebo s použitím prostředků hromadné 

přepravy do připravených míst nouzového přežití [18]. 
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Evakuaci objektovou, která zahrnuje evakuační opatření pro obyvatelstvo jedné obytné 

budovy nebo malého počtu obytných budov, administrativních a správních budov, 

technologických provozů nebo celků [7]. 

Evakuaci krátkodobou, kdy krizová situace nevyžaduje dlouhodobé opuštění domova. 

Pro evakuované obyvatelstvo se nezabezpečuje náhradní ubytování. Opatření k zajištění 

nouzového přežití obyvatelstva se provádějí v omezeném rozsahu. Po odeznění krizové 

situace se obyvatelstvo vrací do svých domovů [7]. 

Evakuaci přímou, která je prováděna bez předchozího ukrytí evakuovaných osob [16]. 

6.1 Faktory ovlivňující průběh evakuace 

V této podkapitole bude připravována objektová evakuace, která může být i v případě 

nutnosti realizována pro daný objekt zimního stadionu. 

Objektová evakuace může mít různé podoby realizace. V prvním případě, kdy osoby 

musí objekt opustit, se jedná o objektovou evakuaci ve formě opuštění osob z objektu. 

Ve druhém případě, kdy lze efektivnější ochranu osob řešit evakuací do konkrétní části 

objektu a využitím ochranných vlastností staveb, se jedná o objektovou evakuaci ve formě 

setrvání osob v objektu. V našem případě se budeme zabývat objektovou evakuací ve formě 

opuštění osob z objektu [15]. 

Stanovení doby evakuace osob 

Výpočet doby evakuace lze provádět pro opuštění prostoru bezprostředně ohroženého 

mimořádnou událostí a pro opuštění celého objektu. Časy se stanovují podle největší délky 

evakuační cesty, nejužšího místa na evakuační cestě a propustnosti vnějších dveří. Nesmí se 

zde opomenout na schopnost osob vykonávat samostatný pohyb. Výsledný předpokládaný 

čas evakuace je uvažován čas nejvyšší. Doba evakuace je uvedena v následující rovnici [9]. 

( )[ ] ( ) ([ ]uKsEvlt uuuu */*/*75,0 )+=  

Kde: 

E - počet evakuovaných osob [-] 

Ku - jednotková kapacita únikového pruhu [os*min-1] 

lu -délka únikové cesty [m] 

s - součinitel vyjadřující podmínky evakuace [-] 
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tu - doba evakuace [min] 

u - započitatelný počet únikových pruhů [-] 

vu - rychlost pohybu osob [m*min-1] 

Součinitel vyjadřující podmínky evakuace (s) je s ohledem na schopnost pohybu osob 

závislý na způsobu evakuace (současná nebo postupná) a na typu únikové cesty (chráněná, 

nechráněná nebo částečně chráněná). Je stanoven v ČSN 73 0802 [9]. 

Charakteristiky ovlivňující dobu od vyhlášení evakuace do jejího zahájení a od 

zahájení evakuace do jejího ukončení 

Doba od vyhlášení evakuace do jejího zahájení je poměrně obtížně odhadnutelná. 

Uvedenou dobu lze psát ve tvaru [15]: 

zrrz ttt +=  

Kde: 

trz - doba od vyhlášení do zahájení evakuace [min]

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

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

Mezi nejvýznamnější charakteristické rysy ovlivňující dobu od vyhlášení evakuace 

do jejího zahájení lze zařadit: 

Vyhlášení evakuace: Způsob vyhlášení evakuace závisí na technickém vybavení 

objektu. V případě zimního stadionu bude evakuace na zimním stadionu vyhlášena pomocí 

ozvučení (rozhlasem).

Pozornost: V provozech, kde je pozornost nebo činnost osob silně zaměřena na některý 

z probíhajících jevů (např. promítání filmu, taneční zábava, v našem případě hokejový 

zápas), je nutné uvedený provoz přerušit. 

Obeznámenost s budovou: Lze předpokládat, že osoby obeznámené s budovou budou 

schopné podstatně rychleji reagovat na podnět varovného signálu. 

Společenské vztahy: V případě vzniku nebezpečí se budou osoby snažit nejdříve 

shromáždit rodinné příslušníky, případně jiné osoby, ke kterým mají blízký vztah. Tato 

činnost vyžaduje určitý čas zejména v případech, že uvedené osoby nejsou na počátku 

incidentu pohromadě. 
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Obslužný personál: V případě správné a rychlé reakce personálu může dojít 

k významnému zkrácení doby potřebné do zahájení procesu evakuace. Předpokladem je 

adekvátní chování personálu vyplývající z výcviku a přípravy na mimořádné situace [15]. 

Mezi nejvýznamnější charakteristiky ovlivňující dobu od zahájení evakuace 

do jejího ukončení lze zařadit: 

Počet a rozmístění osob bezprostředně před evakuací: Počet osob je zásadním 

činitelem z hlediska stanovení doby procesu evakuace. Obsazení objektu osobami lze 

stanovit řadou různých metod. Obecně by měla být naplněna úvaha dimenzace obsazení 

prostoru pro nejméně příznivé situace (největší počet osob). 

Charakteristika osob: Charakteristika osob včetně věku, fyzických a duševních 

schopností, rodinných nebo skupinových vztahů, kulturních zvyklostí a postavení ovlivňuje 

dobu procesu evakuace. 

Volba východů: Důležitým počátečním určujícím faktorem hustoty evakuačního proudu 

je volba východů a únikových tras, které skupiny osob pravděpodobně použijí. 

Hustota osob: Rychlost pohybu osob závisí principiálně na charakteristice osob jako je 

věk, pohlaví, pohyblivosti, sdružení do skupin (rodinné skupiny mají snahu pohybovat se 

rychlostí nejpomalejšího člena) a na hustotě osob. Hustota osob je časově proměnnou 

veličinou. 

Vzdálenost a doba pohybu: Překonávaná vzdálenost má přímý vztah k době evakuace 

osob a je ovlivněna typem a provedením únikové cesty a charakteristikou osob. 

V prostorách s velkým obsazením osobami je pravděpodobné, že se u některých východů 

po dosažení maximální kapacity vytvoří fronty, takže jedním z faktorů doby evakuace je 

doba vytváření fronty [15]. 
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Hustota proudu osob 

Velikost proudu osob a jeho hustota závisí na počtu osob E, kteří tento proud tvoří a na 

jejich rozměrech.  

Hustotu proudu lze vyjádřit rovnicí [15]: 

lb
fEDp

*
*

=  

Kde: 

Dp - hustota proudu [-] 

E - počet osob [osob] 

f - plocha na osobu [m2*os-1] 

b - šířka proudu [m] 

l - délka proudu [m] 

Rizikovým faktorem je možnost vytváření shluků osob na únikových cestách. Při 

hustotě vetší než 5 osob na m2 se pohyb proudu osob zastaví [15]. 

 

obrázek 7: Schéma proudu unikajících osob při evakuaci [9]
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6.2 Charakteristika velké společenské skupiny (davu) 

V této podkapitole se zaměřím na charakteristiku lidí ve skupině (davu) a na jejich 

projevy chování v případě ohrožení mimořádnou událostí, které mohou mít významný vliv 

i při jejich evakuaci. 

V běžném smyslu znamená slovo dav shromáždění jakýchkoliv jedinců bez ohledu 

na jejich národnost, povolání nebo pohlaví a bez ohledu na náhodu, která je svedla 

dohromady. 

Z psychologického hlediska nabývá však slovo dav zcela jiného významu. Za daných 

okolností má shromáždění lidí nové vlastnosti, které se značně liší od vlastností jedinců, 

kteří je skládají. Vědomá osobnost tu mizí a city i myšlenky všech jednotek jsou zaměřeny 

týmž směrem. Tvoří se kolektivní duše beze vší pochybnosti přechodná, která však má 

velmi určité vlastnosti. Z pouhého seskupení se stalo to, čemu z nedostatku dokonalejšího 

pojmenování říkám dav organizovaný nebo chcete-li, dav psychologický. Skutečnost, že 

mnoho jedinců je náhodou bok po boku, nedává jim ještě znaky organizovaného davu. Tisíc 

jedinců, shromáždivších se náhodně na veřejném místě, ale bez určitého cíle, netvoří ještě 

psychologický dav. Má-li dav nabýt zvláštních vlastností, je k tomu zapotřebí vlivu jistých 

podnětů, jejichž povahu musíme teprve určit [17]. 

Ztráta uvědomělé osobnosti a zaměření citů a myšlenek týmž směrem, což jsou 

charakteristické známky davu, který se organizuje, nevyžadují vždy současnou přítomnost 

mnoha jedinců na témže místě. I tisíce oddělených jednotlivců mohou v daném okamžiku 

a pod vlivem určitých, prudkých dojmů, např. veliké národní události nabýt vlastností 

psychologického davu. Stačí tedy, aby je nějaká náhoda spojila, a jejich chování nabývá 

ihned formy, charakteristické pro činy davů. V určitých okamžicích dějin může půl tuctu 

lidí tvořit psychologický dav, zatím co ho netvoří stovky náhodou shromážděných lidí. 

Na druhé straně se může celý národ působením určitého vlivu i bez viditelného seskupení 

stát někdy davem. Není snadné popsat duši davu, poněvadž její organizace se mění nejen 

podle rasy a složení skupin, ale i podle povahy a stupně podnětů, kterým jsou vystaveny. 

Táž potíž se však vyskytuje i při psychologickém studiu kteréhokoliv jedince [17]. 

Nejnápadnější jev, kterým se projevuje psychologický dav, je tento: ať jsou jedinci, 

ze kterých se skládá, jacíkoliv, ať jejich způsob života, jejich zaměstnání, jejich povahy 

nebo inteligence se jakkoliv shodují nebo liší, nabývají prostě tím faktem, že jsou přetvořeni 

v dav, jakousi kolektivní duši. Tato duše způsobuje, že cítí, myslí a jednají naprosto odlišně 
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než by každý z nich cítil, myslil a jednal, kdyby byl sám. Určité myšlenky a určité city 

vznikají nebo se přetvářejí v činy pouze u jednotlivců v davu. Psychologický dav je 

chvilkovou bytostí složenou z různorodých živlů, které se na okamžik sloučily právě tak 

jako buňky tvořící živé tělo, jež tvoří svým sloučením novou bytost s vlastnostmi velmi 

odlišnými od těch, které má každá z nich [17]. 

Chování společenské skupiny v případě ohrožení mimořádnou událostí 

Člověk zvládá mimořádné nebo krizové situace za předpokladu, že umí využít 

zvláštnosti své povahy a ovládnout své city a pocity. Výkon člověka je zhoršován pod 

tlakem času a emocí. Vlivem takových faktorů je snižována racionalita myšlení osobností 

a z toho vyplývajících rozhodnutí. Mimořádná situace nebo jiná podobná událost zásadním 

způsobem změní lidem život. Jen málo jedinců je schopno po vzniku krizové situace 

racionálně uvažovat a jednat. Většina lidí upadá do emočního šoku a nejedná úměrně 

situaci. Lidé v silně emočních stavech odmítají ošetření či záchranu, mnohdy necítí bolest, 

ačkoliv jsou těžce zraněni. Důležitým projevem je strach, který se nedá racionálně ovlivnit. 

Při strachu se u člověka projevují fyziologické znaky strachu (třes, bledost, zažívací 

problémy až mdloby). Vystrašený člověk, čekající na svou záchranu, může padnout do stavu 

totální beznaděje, je apatický, nereaguje na vnější podněty. Dalším závažnějším projevem je 

agrese. U řešení mimořádných událostí mohou nastat situace, kdy je potřeba čelit agresi 

poškozeného namířené vůči zachráncům. Může se jednat jak o agresi slovní, tak i o agresi 

fyzickou. Jde většinou o lidi se sníženou mírou tolerance. Jsou výbušní. Agresivní jednání 

osob s menší inteligencí, infantilitou, jedinců sociálně se těžko přizpůsobivých zasahuje až 

na hranici patologie [9]. 

Na místě mimořádné události je chování osoby charakterizováno nepřítomností 

stabilních vazeb a sdílenými smyslovými podněty. Jedinci se vzájemně ovlivňují, přičemž je 

každý zaměřen na svůj prospěch. Průvodním jevem je úzkost, strach, nenávist a vztek 

vedoucí k panickému nebo agresivnímu chování davu. Bezprostřední reakcí na nečekaně 

působící podnět, který vyžaduje reakci je úlek vyvolaný fyzickou bolestí, ztrátou 

rovnováhy, intenzivními zvuky apod. Po té, kdy se jedinec částečně zorientuje a identifikuje 

nebezpečí jako neznámé, dává se na útěk. Je-li podnět dostatečně silný, přestává být člověk 

schopen další aktivity a ochrne hrůzou. Následně může upadnout do šoku [9]. 

Chemické změny v organismu umožní maximální výkon, vyvolají rozrušení vedoucí 

k panickému útěku nebo jiným chaotickým reakcím. Panická reakce velkého množství osob 

vyvolává pak sekundární ohrožení. Zasažení jedinci začínají postupně zjišťovat, co se děje, 
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a začínají své chování řídit pod dojmem strachu ze smrti. V prožívání dezorientace se 

postupně rozvíjí orientačně pátrací chování, kdy se snaží zužitkovat vhodné zkušenosti nebo 

následovat druhé. Panika je výsledným efektem a také specifickým projevem prožívaného 

strachu skupinou osob. Lidé zachváceni panikou ztrácí sebeovládání a bezhlavě přímočaře 

prchají z místa, kde se cítí ohroženi. Jedinec nebezpečí vnímá a registruje, že nebezpečí 

zjistili i ostatní, kterými je ovlivňován, sdílí jejich emoce a následuje je. Přitom se každý 

drží udaného směru a usiluje o svou záchranu bez ohledu na ostatní. Ti, co jsou vpředu 

udávají směr a jsou tlačeni zadními řadami. Nastává stav zděšení a hrůzy a ti jedinci, kteří 

se z ustrnutí dostanou pro ostatní přijatelným způsobem, se stávají příkladem k následování. 

Ve skupině si lidé v úsilí o záchranu vzájemně překážejí a ostatní se pro něho stávají 

nepřátelskou silou, která mu brání uniknout. Lidé jednají bezohledně a asociálně. Svým 

jednáním přenášejí své emoce na ostatní, protože ti soudí, že situace musí být kritická [9]. 

Jednotlivci se zde mění v dav. Pod davem si můžeme představit dočasné uskupení lidí, 

u kterých dojde ke zcela určitým psychickým změnám tím, že se seskupili neorganizovaně 

a spontánně. Mnoho psychických stavů je nakažlivých. Jestliže se nenajde nikdo, kdo by byl 

již v začátku schopen jednat, pak v davu vzniká panika, která dělá z lidí běsnící skupinu. 

Stupeň emočního jednání je přímo úměrný nedostatku informací. Zkušenost dokazuje, že 

lidé se dokáží postavit ohrožení, které chápou, jehož důsledky mohou zvážit, i když může jít 

o ohrožení života. Hromadné chování pojímáme jako specifický typ sociálního chování. 

Specifičnost spočívá v tom, že je vyvoláno působením neobvyklých životních okolností 

na soubor jedinců, kteří se z rozmanitých příčin ocitli ve vzájemné koexistenci za podmínek 

vzniku stresogenních podnětů vnějšího prostředí, takže dochází k homogenizaci jejich 

prožitku a interakčního chování na základě výrazně působících situačních determinantů. 

Pro chování člověka v davu jsou důležité tři procesy: 

• proces sociální facilitace – přítomnost jiných napomáhá výskytu jistého 

chování, vzájemné posilování členů, 

• proces deindividualizace – člověk se ztrácí v anonymitě davu a snižuje se 

jeho odpovědnost a sebekontrola, 

• proces emocionální nákazy – přenášení prožitků z jednoho člena davu na 

druhého, vzájemné ovlivňování. 

O panice se hovoří jako o hromadném psychologickém jevu, který je spjat se 

svéráznými aspekty strachu a interpersonálními vztahy. Paniku může vyvolat jak strach či 
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pocit blížící se hrozby, tak nedostatek informací ve vypjaté situaci, ale přispívající k ní 

i různé fyziologické a psychické stavy, jako je únava, deprese či nízká morálka a disciplína. 

Jedinec neřeší situaci účelným systémem chování, ztrácí schopnost autoregulace, kognitivní 

orientace v prostředí a jedná frustrovaně, nelogicky. Pro vznik paniky není až tak důležité, 

jestli je nebezpečí reálné či nereálné – člověk začne jednat ve snaze ochránit sebe před 

daným nebezpečím. Nechá se strhnout ostatními a bojuje o svůj život. Často je to velmi 

neúčelné a zbavené veškerého uvažování a logiky. Jedinec osamocen by spíše správně 

vyhodnotil situaci a zareagoval pravděpodobně způsobem jiným a účelnějším. Pokud se 

proud unikajících osob pohybuje směrem od epicentra násilného děje na bezpečné místo, 

panika u lidí nevzniká. Jestliže se však proud unikajících osob z jakéhokoliv důvodu zastaví, 

může v lidech vzniknout strach a následně panika. Ke ztrátám na životech často došlo 

nikoliv jako přímý následek mimořádné situace, ale v důsledku vzniklé paniky a následného 

ušlapání lidí davem [9]. 

V důsledku velkého počtu lidí a jejich chování, kteří se nacházejí ve stejnou dobu 

na daném místě při různých společenských akcích je zpracování evakuačního plánu. 
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7 Evakuační plán 

Vypracování evakuačního plánu a s ním spojená zpracovaná opatření k zajištění 

bezpečnosti a pořádku jsou velice významná v těch objektech nebo zařízeních, kde se 

nachází velké množství návštěvníků. Mezi takové objekty nebo zařízení patří především 

i zimní stadiony. Zde se mohou v danou chvíli vyskytovat velké počty návštěvníků. 

S velkým počtem návštěvníků roste také riziko, které může narušit bezpečnost a pořádek 

v těchto zařízeních. 

Plán evakuace obyvatelstva je základním nástrojem přípravy a řízení evakuace osob, 

zvířat a věcných prostředků (strojů, zařízení a materiálu) v daném pořadí z ohroženého 

prostoru. Plán evakuace osob je soubor vybraných informací a připravených postupů 

jednání, které slouží k provedení evakuace osob. Plán evakuace osob se skládá z části 

textové a grafické [6]. 

Evakuaci z ohrožených prostorů podléhají obvykle všechny osoby, kromě pracovníků, 

kteří se podílejí na záchranných pracích, na řízení evakuace nebo vykonávají v ohroženém 

prostoru jinou neodkladnou činnost. K ochraně těchto pracovníků se plánují a provádějí 

nezbytná ochranná opatření [16]. 

Zpracování Evakuačního plánu se opírá o vyhlášku MV č. 246/2001 Sb. o stanovení 

podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru. 

Na základě vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární 

bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (§33) by měl požární evakuační plán 

obsahovat tyto náležitosti: 

• určení osoby, která bude organizovat evakuaci, a místo, ze kterého bude 

evakuace řízena, 

• určení osob a prostředků, s jejichž pomocí bude evakuace prováděna, 

• určení cest a způsobu evakuace, místa, kde se evakuované osoby budou 

soustřeďovat a určení osob, které ověří, zda byly evakuovány všechny 

osoby, 

• způsob zajištění první pomoci postiženým osobám, 

• grafické znázornění evakuace. 

Úplnost a správnost evakuačního plánu lze ověřit formou různých cvičení [5]. 
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Základní pojmy 

Evakuační zóna je vymezené území, ze kterého je ze kterého je třeba provést evakuaci 

obyvatelstva [8]. 

Evakuační trasa je pozemní komunikace pro evakuace obyvatelstva (s jednosměrným 

provozem ven) z ohroženého území nebo do ohroženého území (přístupová cesta) [8]. 

Uzávěra je označené místo na pozemní komunikaci, sloužící pro zabránění vstupu 

nepovolaných osob do evakuační zóny. (Zamezení rabování, organizačním zmatkům) [8]. 

Místo shromažďování je místo soustředěných evakuovaných osob uvnitř nebo vně 

evakuované zóny osob bez možnosti vlastní přepravy mimo ohrožený prostor 

do evakuačních středisek [8]. 

Přednemocniční neodkladnou péčí se rozumí péče o postižené na místě vzniku jejich 

úrazu nebo náhlého onemocnění a během jeho dopravy k dalšímu odbornému ošetření 

a při jejich předání do zdravotnického zařízení [4]. 
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8 Mnou navržený evakuační plán vybraného zimního stadionu 

Na základě současných dokumentů jsem vytvořil evakuační plán, který je určen pro 

zimní stadion v Šumperku. V rámci tohoto plánu se bude provádět evakuace tribun a také 

osob, které se budou nacházet na ledové ploše a v hotelu Sport, který je součástí tohoto 

stadionu. Mnou navržený evakuační plán se bude skládat z těchto částí: 

• Zdroj ohrožení, 

• Počet osob v objektu, 

• Rozhodnutí o vyhlášení evakuace, 

• Způsob vyhlášení evakuace, 

• Zdravotnické zabezpečení evakuace, 

• Pořádkové zabezpečení evakuace, 

• Plánované evakuační trasy. 

Jako poslední bod tohoto evakuačního plánu jsou popsána pravidla pro jeho aktualizaci, 

na kterou se ve většině případů velmi často zapomíná. 

8.1 Zdroj ohrožení 

Na základě předchozí analýzy jsem určil tyto zdroje ohrožení, které se mohou týkat 

vybraného stadionu: 

• Havárie s únikem nebezpečné látky, 

• Požár vzniklý za různých okolností, 

• Terorismus a úmyslná činnost. 

Jako zdroj ohrožení je třeba brát v úvahu i pád letadla, protože se v Šumperku nachází 

malé sportovní letiště. 

8.2 Počet osob v objektu 

Zimní stadion má kapacitu 3000 diváků. Počet diváků lze určit podle množství 

prodaných lístku na hokejové utkání. Obsluhu zimního stadionu zajišťuje sedm 

zaměstnanců (čtyři strojníci, dva rolbaři a jedna uklízečka) zimního stadionu. Vybraný 
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objekt jsem rozdělil do sedmi diváckých sektorů. Součástí stadionu je také hotel Sport, který 

slouží pro ubytování 42 návštěvníků a pracuje v něm 10 zaměstnanců. 

Rozdělení objektu do sektorů a jejich zajištění 

V této části jsem rozdělil zimní stadion do diváckých sektorů a určil jsem přibližné 

počty diváků v jednotlivých sektorech. Také zde budou uvedeny počty organizátorů, kteří 

zajišťují bezpečnost a pořádek jednotlivých sektorů. 

Sektor A je táborem domácích fanoušků. Tento sektor je rozdělen do dvou částí (sektor 

A 1 a A 2). Bezpečnost a pořádek sektoru A 1 zajišťují dva členové bezpečnostní služby 

a dva pořadatelé (dva rolbaři) a bezpečnost a pořádek sektoru A 2 zajišťují dva členové 

bezpečnostní služby.  

Sektor A 1 - Při evakuaci budou osoby ze sektoru A 1 směrovány k únikovému 

východu č.1. Nasměrování osob k únikovému východu č.1 zajistí dva členové bezpečnostní 

služby a dva pořadatelé (dva rolbaři, kteří zajistí také otevření dveří, v případě, že budou 

zamčeny a od kterých budou mít klíče). V případě, že některá z osob neuposlechne hlášení, 

které se týká evakuace objektu, mohou organizátoři použít donucovacích prostředků.  

Sektor A 2 - Při evakuaci budou osoby ze sektoru A 2 směrovány k únikovému 

východu č.2. Nasměrování osob k únikovému východu č.2 zajistí dva členové bezpečnostní 

služby (zajistí také otevření dveří, v případě, že budou zamčeny a od kterých budou mít 

klíče). V případě, že některá z osob neuposlechne hlášení, které se týká evakuace objektu, 

mohou organizátoři použít donucovacích prostředků. 

Sektor B je také táborem domácích fanoušků. V tomto sektoru se také nachází prostor 

pro sezení diváků (147 míst). Bezpečnost a pořádek tohoto sektoru zajišťují jeden člen 

bezpečnostní služby a jeden pořadatel. Při evakuaci budou osoby z tohoto sektoru 

směrovány k únikovému východu č.4. Nasměrování osob k únikovému východu č.4 zajistí 

jeden člen bezpečnostní služby a jeden pořadatel (strojník 1, zajistí také otevření dveří, 

v případě, že budou zamčeny a od kterých bude mít klíče). V případě, že některá z osob 

neuposlechne hlášení, které se týká evakuace objektu, mohou organizátoři použít 

donucovacích prostředků. 

Sektor C je táborem fanoušků hostujících hokejistů. V tomto sektoru se také nachází 

prostor pro sezení diváků (151 míst). Bezpečnost a pořádek tohoto sektoru zajišťují jeden 

člen bezpečnostní služby a jeden pořadatel (strojník 2). Při evakuaci budou osoby z tohoto 

sektoru směrovány k únikovému východu č.3. Nasměrování osob k únikovému východu č.3 
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zajistí jeden člen bezpečnostní služby a jeden pořadatel (strojník 2, zajistí také otevření 

dveří, v případě, že budou zamčeny a od kterých bude mít klíče). V případě, že některá 

z osob neuposlechne hlášení, které se týká evakuace objektu, mohou organizátoři použít 

donucovacích prostředků. 

Sektor D se nachází hned vedle výjezdu pro rolbu. Je určen pro vozíčkáře a tělesně 

postižené a je součástí sektoru A 1. Bezpečnost a pořádek tohoto sektoru zajišťuje jeden 

pořadatel (rolbař). Při evakuaci budou osoby z tohoto sektoru směrovány k únikovému 

východu č.6. Tento únikový východ bude použít také pro evakuaci osob, které se budou 

nacházet na střídačkách. Nasměrování osob k únikovému východu č.6 zajistí jeden 

pořadatel (rolbař, který zajistí také otevření dveří, v případě, že budou zamčeny a od kterých 

bude mít klíče . 

Sektor E se nachází za brankou. Bezpečnost a pořádek tohoto sektoru zajišťují jeden 

člen bezpečnostní služby a jeden pořadatel (strojník 3). Při evakuaci budou osoby z tohoto 

sektoru směrovány k únikovému východu č.1 a č.4. Nasměrování osob k únikovému 

východu č.1 zajistí člen bezpečnostní služby a nasměrování osob k únikovému východu č.4 

zajistí pořadatel (strojník 3, který zajistí také otevření dveří, v případě, že budou zamčeny 

a od kterých bude mít klíče). V případě, že některá z osob neuposlechne hlášení, které se 

týká evakuace objektu, mohou tito organizátoři použít donucovacích prostředků. 

Sektor F se nachází za brankou. Bezpečnost a pořádek tohoto sektoru zajišťují jeden 

člen bezpečnostní služby a jeden pořadatel (strojník 4). Při evakuaci budou osoby z tohoto 

sektoru a osoby nacházející se na ledové ploše směrovány k únikovému východu č.5. 

Nasměrování osob k únikovému východu č.5 zajistí člen bezpečnostní služby a pořadatel 

(strojník 4, který zajistí také otevření dveří, v případě, že budou zamčeny, od kterých bude 

mít klíče). V případě, že některá z osob neuposlechne hlášení, které se týká evakuace 

objektu, mohou tito organizátoři použít donucovacích prostředků. 

Sektor G se nachází na terase za brankou. Bezpečnost a pořádek tohoto sektoru 

zajišťují jeden člen bezpečnostní služby a jeden pořadatel (uklízečka). Při evakuaci budou 

osoby z tohoto sektoru směrovány k únikovému východu č.2 a č.3. Nasměrování osob 

k únikovému východu č.2 zajistí člen bezpečnostní služby a nasměrování osob k únikovému 

východu č.3 zajistí pořadatel (uklízečka, která zajistí také otevření dveří, v případě, 

že budou zamčeny a od kterých bude mít klíče). V případě, že některá z osob neuposlechne 

hlášení, které se týká evakuace objektu, mohou tito organizátoři použít donucovacích 

prostředků. 

 34



Osoby, které se nachází v hotelu Sport budou při evakuaci směrovány k únikovému 

východu č.7. Směrování osob zajistí personál hotelu Sport (10 zaměstnanců).  
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obrázek 8: Rozdělení objektu na sektory a znázornění směru úniku osob 

8.3 Rozhodnutí o vyhlášení evakuace  

V této části jsou uvedeny oprávněné osoby, které mohou nařídit evakuaci v případě 

vzniku mimořádné události. 

Rozhodnutí o vyhlášení evakuace uvnitř objektu 

Tyto osoby budou rozhodovat na základě vzniklé situace, popřípadě ústní nebo 

telefonické domluvy s některým ze zaměstnanců. 

O rozhodnutí o vyhlášení evakuace může rozhodnout: 

• Správce zimního stadionu, 

• Správcem pověřená osoba v jeho nepřítomnosti (strojník). 

Rozhodnutí o vyhlášení evakuace v okolí objektu 

O rozhodnutí o vyhlášení evakuace může rozhodnout: 

• Velitel hasičského záchranného sboru. 
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V další části textu bude popsán způsob vyhlášení evakuace uvnitř objektu a v jeho 

okolí. 

8.4 Způsob vyhlášení evakuace 

V této časti, bude řešen způsob vyhlášení evakuace uvnitř objektu a v případě nutnosti 

i způsob vyhlášení evakuace v okolí objektu. 

8.4.1 Způsob vyhlášení evakuace uvnitř objektu 

Případná evakuace osob uvnitř objektu bude vyhlášena pomocí ozvučení na zimním 

stadionu. Ozvučení na stadionu je zajištěno pomocí rozhlasu, který je ovládán z kabiny 

rozhlasu. Rozhlas ovládá hlasatel utkání, který komunikuje a předává informace divákům 

během hokejových zápasů. 

Vyrozumění uvnitř objektu 

Zde je uveden postup vyrozumívání členů organizační struktury při vzniku mimořádné 

události. 

 

obrázek 9: Organizační struktura 

Postup vyrozumívání členů organizační struktury při evakuaci stadionu 

Zimní stadion zaměstnává 7 zaměstnanců (čtyři strojníky, dva rolbaře a jednu 

uklízečku). Hotel Sport zaměstnává 10 zaměstnanců (jednoho provozního, jednoho 

recepčního, čtyři číšníky a čtyři uklízečky). 

Vyrozumívání jednotlivých členů organizační struktury proběhne pomocí mobilních 

telefonů a pevných telefonních linek. V případě, že dotyčná osoba nereaguje na telefonní 

hovor, bude tato osoba vyrozuměna formou SMS. Postup činnosti je následující: 
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• Některý ze strojníků oznámí vznik mimořádné události správci zimního 

stadionu a složkám IZS, 

• Správce zimního stadionu oznámí vznik mimořádné události rolbařům, kteří 

jsou přítomni na zimním stadionu a uloží jim úkol informovat neprodleně 

ostatní zaměstnance ZS (uklízečku a tři strojníky), 

• Jeden z rolbařů okamžitě informuje ostatní zaměstnance zimního stadionu a 

druhý z rolbařů informuje o vzniku mimořádné události provozního hotelu 

Sport, 

• Mezi tím správce zimního stadionu oznámí vznik MU managerovi 

hokejového klubu a řediteli objektu, 

• Ředitel objektu oznámí vznik MU vlastníkovi objektu a manager oznámí 

vznik MU trenérovi hokejových hráčů, 

• Provozní hotelu Sport oznámí vznik mimořádné události recepčnímu, 

kterého rovněž pověří informovat o této skutečnosti neprodleně ostatní 

zaměstnance hotelu Sport (čtyři uklízečky a čtyři číšníky). 

 

obrázek 10: Vyrozumění uvnitř zimního stadionu 

V další části je uvedeno znění informačního textu pro provedení evakuace jak uvnitř 

objektu, tak i v jeho okolí. 
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Informační text pro provedení evakuace 

Zde je uvedeno znění informačního textu pro provedení evakuace (v případě nutnosti 

může být použit i pro provedení evakuace okolních objektů). 

„Pozor, pozor, varovné hlášení, pozor, pozor,  

prosím věnujte zvýšenou pozornost tomuto hlášení“,  

Vážení diváci (Občané), z důvodu vzniku mimořádné události v areálu zimního 

stadionu vás všechny žádáme o okamžité opuštění prostorů areálu zimního stadionu. 

Kromě informační textu pro provedení evakuace je důležitý také plán spojení. Jeho 

náležitosti jsou popsány v následujícím textu. 

Plán spojení 

Plán spojení obsahuje telefonní čísla na osoby, síly a prostředky, které se podílejí 

na provedení evakuace objektu a na řešení následků dané mimořádné události. Síly 

a prostředky popřípadě uvedené osoby bude kontaktovat jeden ze zaměstnanců zimního 

stadionu (jeden ze strojníků). 

tabulka 3: Odpovědné osoby 

Funkce Jméno  Kontakt 

Velitel hasičského záchranného sboru XXXX 150 

Velitel městské policie Šumperk XXXX 158 

Ředitel městské policie v Šumperku Ing.Zdeněk Dočekal 
602 546 432  

583 388 000 

Ředitel zimního stadionu Ing.Luděk Šperlich 
602 731 979  

583 212 000 

Správce zimního stadionu Josef Pospíšil 
603 774 069  

583 217 000 

Starosta města Šumperk Mgr.Zdeněk Brož 
602 794 630  

583 388 000 

Vedoucí odboru životního prostředí Ing.Stanislav Ficnar 
602 540 532  

583 388 000 

Jako první je třeba o vzniku mimořádné události informovat základní složky IZS. 

Pokud daná situace vyžaduje odpojení přívodu elektrické energie a plynu, jsou zrovna tak 

uvedeny kontakty na tyto organizace v tabulce 4. V případě, že mimořádnou událostí je únik 

čpavku, tak jsou také v tabulce 4 uvedeny organizace a složky, které se podílí na zmírnění 

a odstranění následků této mimořádné události. 
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tabulka 4: Síly a prostředky 

Síly a prostředky v pracovní době mimo pracovní dobu 
Hasičský záchranný sbor okresu Šumperk 150 150 

Zdravotnická záchranná služba okresu Šumperk 155 155 
Okresní ředitelství Policie ČR - Šumperk 158 158 

Obecní policie ČR - Šumperk 583 355 501 583 212 063 
Městská policie Šumperk 156 156 

Sbor dobrovolných hasičů Šumperk - Temenice 583 250 111 XXXX 
Okresní hygienická stanice - Šumperk 583 213 590 583 397 444 

SME a.s. Ostrava 0648/490 130 0648/490 130 
Okresní úřad Šumperk - referát životního prostředí 583 391 266 0601/545 004 
Okresní úřad Šumperk - pracoviště krizového štábu 602 595 195 XXXX 

Brnofrost s.r.o. - servis se čpavkem 602 708 862 XXXX 
SMP a.s. Ostrava 1239 1239 

8.4.2 Způsob vyhlášení evakuace v okolí objektu 

Evakuace v okolí objektu bude vyhlášena obvykle místním způsobem (místním 

rozhlasem) nebo aktivací rotačních sirén Jednotného systému varování a vyrozumění 

na ulicích Uničovská 44 a Žerotínova 55 signálem „Všeobecná výstraha“.Také mohou být 

využity rozhlasové prostředky složek IZS a Městské policie Šumperk. 

 

obrázek 11: Ulice Žerotínova 55 a Uničovská 44 
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Úkoly při vyhlášení evakuace 

V této části jsou uvedeny činnosti a úkoly jednotlivých složek a organizací podílejících 

se na evakuaci osob a řešení MU. 

Velitel hasičského záchranného sboru provádí na základě spolupráce s ostatními 

složkami a organizacemi tyto činnosti: 

• poskytuje informace, doporučení a pokyny pro řízení evakuace 

prostřednictvím rozhlasu na stadionu, 

• organizuje ve spolupráci s policií ČR odklonění dopravy, 

• řídí činnosti při zásahu dle potřeb a vývoje situace, 

• koordinuje a organizuje provádění záchranných a likvidačních prácí, 

• informuje ZZS o počtech zraněných a místech, kde se nacházejí, 

• ukládá příkazy příslušníkům HZS. 

Velitel městské policie Šumperk provádí na základě spolupráce s ostatními složkami 

a organizacemi tyto činnosti : 

• uzavírá místo zásahu a omezuje vstup osob na místo zásahu, jejichž 

přítomnost není zde potřebná, 

• reguluje vjezd vozidel a vstup osob na místo zásahu, 

• reguluje pohyb vozidel a osob v místě zásahu, 

• organizuje zajišťování veřejného pořádku a bezpečnosti, 

• ukládá příkazy příslušníkům městské policie, 

• spoluzajišťuje řízení evakuace z hlediště na stadionu. 

Velitel bezpečnostní služby provádí na základě spolupráce s ostatními složkami 

a organizacemi tyto činnosti: 

• řídí evakuaci osob v areálu zimního stadionu, 

• stanoví osobu odpovědnou za organizaci a evidenci evakuovaných osob 

na shromaždišti, 

• udržuje spojení s velitelem HZS, 
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• ukládá příkazy příslušníkům bezpečnostní služby, 

• nese odpovědnost za evakuování celého areálu zimního stadionu. 

Pracovníci bezpečnostní služby a pořadatelé provádí  na základě spolupráce 

s ostatními složkami a organizacemi tyto činnosti: 

• podílejí se na provádění evakuace, 

• poskytují divákům informace o průběhu evakuace, 

• zajišťují obsluhu únikových východů, 

• zajišťují první pomoc postiženým osobám. 

Obsluha rozhlasu provádí na základě pokynů správce zimního stadionu tyto činnosti: 

• zajišťuje vyhlášení evakuace, 

• podává informace o průběhu evakuace a o únikových východech. 

V další části textu jsou uvedena informační místa a jejich obsluha. 

8.4.3 

8.4.4 

Informační místa 

Informační místa a jejich pozice ohlásí hlasatel utkání pomocí rozhlasu. Obsluhu těchto 

míst zajistí pořadatelé, kteří budou mít na sobě oblečenou reflexní zelenou vestu s nápisem 

pořadatel. Diváci zde obdrží informace a pokyny o průběhu evakuace. Místní obyvatelstvo 

bude informováno o evakuaci zimního stadionu (případně okolních objektů) na uzávěrách 

od příslušníků městské policie. 

Vedle vyrozumění uvnitř objektu je v následující části textu obsaženo vyrozumění 

základních a ostatních složek IZS. 

Vyrozumění příslušných orgánů 

Základní složky IZS (jednotky HZS, policie ČR a ZZS Olomouckého kraje) budou 

vyrozumívány pomocí mobilních telefonů nebo pevných telefonních linek. Na základě 

vyrozumění základních složek IZS může KOPIS povolávat v závislosti na typu mimořádné 

události, požadované spolupráce a součinnosti, prostřednictvím operačních středisek 

základních složek IZS a s využitím požárního poplachového plánu ostatní složky IZS. 
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Ostatní složky IZS (smluvně vázané síly a prostředky právnických a podnikajících 

fyzických osob) mohou být také povolávány prostřednictvím jejich dispečerských pracovišť 

nebo příslušných funkcionářů. 

Starostu obce s rozšířenou působností Šumperk a hejtmana kraje informuje o vzniku 

mimořádné události řídící důstojník hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje 

dle stanovených zásad nebo pověří tímto úkolem KOPIS. 

8.5 Zdravotnické zabezpečení evakuace 

Zdravotnické zabezpečení (přednemocniční neodkladná péče) bude zajištěna 

zdravotnickou záchrannou službou. Pro zvládnutí ostatních stavů poškození zdraví (mimo 

stavy bezprostředního a náhlého ohrožení života a zdraví) může být využíváno kapacit 

ostatních zdravotnických zařízení v nejbližších zdravotnických objektech. Zde budou 

zraněné osoby ošetřeny, evidovány a informovány o následném počínání. Další místa 

vhodná pro zřízení zdravotnických stanovišť mohou být: dům kultury na Fialově ulici č. 3, 

divadlo na Komenského ulici č. 3, společenské středisko Sever na Temenické ulici. Jako 

místo pro zřízení přistávací plochy pro leteckou záchrannou službu je vhodný fotbalový 

(Tyršův) stadion, který se nachází hned vedle zimního stadionu [4]. 

Zdravotnická zařízení pro poskytnutí první pomoci 

Jedná se o zdravotnická zařízení, která se nachází přímo v Šumperku. 

tabulka 5: Zdravotnická zařízení [4]

Adresa 
Pořadové číslo Obec Název zařízení 

Ulice č.p. 
Telefon 

1 Šumperk 
Zdravotnická záchranná služba 
Olomouckého kraje, Územní 

odbor Šumperk  
Nerudova 25 

155  

583 397 111 

2 Šumperk Nemocnice Šumperk s.r.o. Nerudova 41 583 331 111 

Následná zdravotnická péče bude poskytnuta dle Traumatologického plánu ZZS 

Olomouckého kraje p.o. a dle Traumatologického plánu Šumperské nemocnice a.s. [4]
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8.6 Pořádkové zabezpečení evakuace 

Pořádkové zabezpečení evakuace zajistí příslušníci Městské policie Šumperk. Také se 

na pořádkovém zabezpečení evakuace podílí bezpečnostní služba a pořadatelé. 

Uzávěry 

Uzávěry na komunikacích zajistí příslušnici Městské policie Šumperk. Také zde budou 

poskytovány informace o evakuaci zimního stadionu místnímu obyvatelstvu. 

 

obrázek 12: Místa předpokládaných uzávěr 

V následující tabulce je obsaženo přehled míst, kde budou zřízeny uzávěry. 

tabulka 6: Uzávěry [4]

Místo uzávěry  Zajištění 

Křižovatka ulic Jesenická a Žerotínova Městská policie 

Křižovatka ulic Jesenická a M.R.Štefánika Městská policie 

Křižovatka ulic Uničovská a Čičákova Městská policie 

Křižovatka ulic Javoříčko a Svatováclavská Městská policie 

Křižovatka ulic Javoříčko a Blanická Městská policie 

Ulice Žerotínova - Zastávka autobusové dopravy u podniku 
SUMTEX Městská policie 
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8.7 Plánované evakuační trasy 

Tato část popisuje evakuační trasy, po kterých je třeba evakuovat osoby ze zimního 

stadionu popřípadě i okolních objektů a grafické znázornění evakuace. 

V následující tabulce jsou popsány evakuační trasy a předběžný počet evakuovaných 

osob. 

tabulka 7: Evakuační trasy [4]

Místo, odkud je potřeba evakuovat Směr, kam je nutno soustředit lidi Předběžné počty 
evakuovaných osob 

1.Na ulici Žerotínova a dále po této 
ulici směrem k centru města 

Ze zimního stadionu 2.Na ulici U cvičiště a dále po ulicích 
Svatováclavská, Tyršova a dále 
směrem k plaveckému stadionu 

asi 3059 osob 

Grafické znázornění evakuace 

Následující obrázek zobrazuje uzávěry, únikové východy, evakuační trasy, zařízení 

zdravotnické pomoci a shromaždiště. 

 

obrázek 13: Znázornění evakuace 
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8.8 Pravidla pro aktualizaci evakuačního plánu 

Aktualizaci dokumentace plánu evakuace osob je nutno provádět alespoň jednou za rok, 

návazně na změny plánovaných údajů, výsledků pravidelných nácviků organizování 

evakuačních opatření a zkušeností ze vzniklých krizových situací. Nácvikům musí 

předcházet odborná příprava pracovníků pověřených řízením a zabezpečením evakuace [6]. 
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9 Srovnání stávajících dokumentů a mnou navrženého evakuačního 

plánu 

Současné dokumenty, které řeší vznik mimořádné události a s ním spojené další 

opatření jsou Havarijní plán zimního stadionu v Šumperku a Plán mimořádných opatření 

zimního stadionu v Šumperku. Tyto dokumenty jsou zaměřeny pouze na únik čpavku 

a s ním spojené události. Jedná se o dokumenty, které neřeší přímo evakuaci, ale postupy 

k jejímu provedení. 

Stávající Havarijní plán zimního stadionu v Šumperku se skládá ze tří částí. V první 

části jsou obsaženy záchranné a likvidační práce při úniku čpavku na zimním stadionu. 

Druhá část obsahuje předběžné vyhodnocení úniku čpavku v množství 1, 2 a 5 tun. Únik 

čpavku v množství jedna tuna je charakterizován jako malý únik čpavku, únik čpavku 

v množství dvou tun je charakterizován jako středně velký únik čpavku a únik čpavku 

v množství pěti tun je charakterizován jako maximální únik čpavku ze zásobníku (nejhorší 

varianta úniku). Ve druhé části je dále obsažena zdravotnická pomoc, pořádková opatření, 

možné ohrožení osob a subjektů, informování obyvatel, apod. Ve třetí části jsou uvedeny 

informace týkající se zimního stadionu, charakteristiky čpavku, popisu chladícího zařízení 

a osobních ochranných pracovních prostředků. 

Stávající Plán mimořádných opatření zimního stadionu řeší evakuaci zimního stadionu 

při úniku čpavku. Není zde přímo vyřešena evakuace objektu zimního stadionu, 

ale evakuace je zde zaměřena spíše na okolní objekty. Tento plán se skládá z těchto 

vybraných částí: 

• Zdroj ohrožení, 

• Evakuační zóna, 

• Varování a vyrozumění osob, 

• Zdravotní zabezpečení evakuace, pořádkové zabezpečení evakuace, uzávěry, 

dopravní zabezpečení evakuace, evakuační trasy, 

• Vytipovaná místa nouzového ubytování a evakuační střediska, 

• Identifikace ohrožující látky (čpavku). 

Mnou navržený evakuační plán vybraného zimního stadionu řeší přímo evakuaci tohoto 

objektu a vychází z ověřených dokumentů. Jsou zde vytipovány různé mimořádné události, 
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které mohou zasáhnout tento vybraný objekt. Je zde popsáno počet osob v objektu, které se 

nacházejí v různých částech tohoto objektu. Součástí tohoto plánu je také způsob vyhlášení 

evakuace jak v objektu, tak i v jeho okolí a s ní spojené úkoly. V tomto plánu je také více 

popsáno pořádkové zabezpečení evakuace, zdravotnické zabezpečení evakuace a evakuační 

trasy. Součástí tohoto plánu jsou také pravidla pro jeho aktualizaci. Na závěr tohoto plánu je 

znázorněno grafické zobrazení průběhu evakuace. Při tvorbě evakuačního plánu vybraného 

zimního stadionu jsem vycházel z předchozích popsaných dokumentů. 

tabulka 8: Zhodnocení současných dokumentů a mnou navrženého evakuačního plánu 

Řešené oblasti Současné dokumenty Nový evakuační plán 

Počet řešených mimořádných událostí 1 4 

Rozdělení objektu do sektorů neřeší řeší 

Způsob vyhlášení evakuace uvnitř objektu neřeší řeší 

Způsob vyhlášení evakuace v okolí objektu řeší řeší 

Vyrozumění členů organizační struktury neřeší řeší 

Pořádkové a zdravotnické zabezpečení 
evakuace řeší řeší 

Evakuační trasy řeší řeší 

Informační místa neřeší řeší 

Grafické zobrazení evakuace neřeší řeší 

Pravidla pro aktualizaci evakuačního plánu neřeší řeší 
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10 Závěr 

Téma bakalářské práce „Evakuace zimního stadionu“ jsem si zvolil proto, abych se 

blíže seznámil s problematikou, kterou je evakuace obklopena. Je třeba připomenout, 

že zimní stadiony a objekty, které jsou svou funkcí podobné zimním stadionům, by měli mít 

vypracovaný evakuační plán. A to zejména proto, že se v těchto objektech vyskytuje velké 

množství lidí. Velké množství lidí patří mezi faktor, který závažným způsobem ovlivňuje 

průběh evakuace. 

Tato práce se skládá z několika kapitol. První kapitola se zabývá uvedením do dané 

problematiky a druhá kapitola obsahuje výčet nejpoužívanější literatury. Třetí kapitola je 

věnována popisu zimního stadionu. Je zde popsána stavební konstrukce, členění zimního 

stadionu a technické vybavení stadionu, které je důležité pro jeho evakuaci. Tato kapitola 

obsahuje také přehled kontaktních údajů. Čtvrtá kapitola se zabývá určením možných zdrojů 

ohrožení v případě zimního stadionu. Určil jsem tři možné typy mimořádných událostí, 

které mohou zasáhnout zimní stadion. Jedná se o únik čpavku, požár a teroristický čin. 

Zmínil jsem se také o možnosti pádu letadla, protože se v Šumperku nachází malé sportovní 

letiště. Pátá kapitola obsahuje výčet současných bezpečnostních opatření, která jsou 

provedena na zimním stadionu. Šestá kapitola je věnována vlastnímu procesu evakuace. Je 

zde popsána evakuace spíše obecně. Tato kapitola obsahuje rozdělení evakuace, dobu 

evakuace osob, hustotu proudu osob a charakteristiky ovlivňující průběh evakuace. 

Obsahem této kapitoly je také charakteristika velké společenské skupiny a chování 

společenské skupiny v případě ohrožení mimořádnou událostí. Sedmá kapitola obsahuje 

popis evakuačního plánu a jeho náležitosti z obecného hlediska. V osmé kapitole je 

zpracován nový evakuační plán vybraného objektu. První část této kapitoly je věnována 

zdrojům ohrožení, které jsem navrhl, ale jsou více popsány v kapitole čtyři. V tomto plánu 

jsem rozdělil vybraný stadion do sedmi diváckých sektorů. Dále jsem navrhl způsob 

vyhlášení evakuace, jak uvnitř objektu, tak i vně objektu. Součástí způsobu vyhlášení 

evakuace uvnitř objektu je plán spojení, informační text pro provedení evakuace 

a vyrozumění uvnitř objektu. Součástí způsobu vyhlášení evakuace vně objektu jsou úkoly 

při vyhlášení evakuace, informační místa a vyrozumění příslušných orgánů. Také jsem určil 

zdravotnická zařízení pro poskytnutí první pomoci a navrhl jsem další místa pro zřízení 

zdravotnických stanovišť. Je zde také popsáno pořádkové zabezpečení evakuace a součástí 

tohoto zabezpečení je určení uzávěr. Potom jsem určil možné evakuační trasy. Jako poslední 
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jsem stanovil pravidla pro aktualizaci evakuačního plánu. Tato veškerá zabezpečení 

evakuace jsou v tomto plánu zobrazeny graficky. U předchozích dokumentů tahle navržená 

opatření a zabezpečení více méně chyběla. 

Cílem této práce bylo: 

• Posoudit aktuální stav plánovací dokumentace pro případ vzniku mimořádné 

události na vybraném zařízení, 

• Posoudit potřebu provedení mimořádných opatření při úniku čpavku (rozsah 

ohrožení, realizaci evakuace spolu s možnými problémy, vyrozumění orgánů 

a další související opatření), 

• Vytvořit evakuační plán vybraného objektu, který splňuje aktuální potřeby 

zařízení a požadavky stanovené právním rámcem. 

V rámci prvního cíle této práce jsem zjistil řadu nedostatků. Jedná se o to, že tyto 

dokumenty řeší jenom jednu mimořádnou událost a není v nich přímo vyřešena evakuace 

daného objektu. Co se týče druhého cíle této práce, tak jsem neřešil jenom únik čpavku, 

ale i mnou vytipované mimořádné události. V této části jsem neřešil chemický průzkum a 

určení rozsahu ohrožení, protože tyhle části jsem nepovažoval za důležité a jsou obsaženy 

ve stávajících zpracovaných dokumentech. V rámci třetího cíle jsem vytvořil evakuační plán 

vybraného objektu, který nebyl doposud zpracován. Tento evakuační plán splňuje právní 

rámec a předpisy a po konzultaci s vedením bude zaveden v platnost. Doporučil bych, 

aby se úplnost a správnost tohoto evakuačního plánu ověřila formou různých námětových 

cvičení.  
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