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Anotace 

 

Blinková, B.: Vliv mimořádných událostí na hromadné chování osob v obchodních centrech. 

VŠB – TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2010. 87 s. 

 

První část diplomové práce shrnuje hlavní charakteristické projevy v chování osob 

postižených mimořádnou událostí. Dále se zabývá možnými projevy hromadného chování 

v obchodních centrech, přičemž zohledňuje nejnovější poznatky a teorie v této oblasti. Druhá 

část je zaměřena na konkrétní prvky zabezpečení obchodních center a přilehlých parkovišť, 

které mají za úkol ovlivnit chování návštěvníků při mimořádných událostech. Výsledkem 

práce je navržení dalších vhodných opatření, která by mohla pomoci efektivněji usměrnit 

žádoucí projevy chování osob ohrožených mimořádnou událostí. 

 

Klíčová slova: mimořádná událost, obchodní centrum, hromadné chování, krizová 

komunikace 

 

 

Annotation 

 

Blinková, B.: The Influence of Extraordinary Events on Collective Behaviour of People 

in Shopping Centres. VŠB – TU Ostrava, Fakulty of Safety Engeneering, 2010. 87 s. 

 

The first part of this diploma thesis sumarises main characteristics of display in persons 

behaviour that are involved with the emergency situation. Below it deals with the possible 

display mass behaviour in the shopping centre where diploma thesis takes into account 

the latest finding and theory of this area. The second part is bent on the concrete elemets 

of safeguard the shopping centres and in the neighbouring car parks which have got the target 

to influence the visitor behaviour in emergency situation. The result of the diploma thesis 

is proposition by other suitable disposals which could help more effective regulate desirable 

display of persons behaviour endangered by the emergency situation. 

 

Keywords: extraordinary event, shopping centre, collective behaviour, risk communication 
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1. Úvod 

Každý z nás již jistě někdy navštívil obchodní (nákupní) centrum (dále jen OC). 

Obecně je obchodní centrum budova nebo soustava budov, v nichž se nachází jednotlivé 

maloobchody, přičemž jsou propojeny chodbami a cestami pro pěší chůzi. Každý z obchodů 

funguje samostatně, nezávisle na obchodním centru. Jedna z definic říká, že: „Obchodní 

centra jsou centrálně plánované velkoplošné maloobchodní jednotky, sloužící k uspokojování 

krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých potřeb“ [1]. Svým umístěním i povahou 

se staly součástí našeho běžného života. Svou skladbou se snaží nalákat co nejširší okruh 

zákazníků. Proto jsou jejich součástí kromě samotného hypermarketu např. butiky s módou, 

šperky, botami, kosmetikou, maloobchodní řetězce s domácími spotřebiči a elektronikou, 

prodejny se sportovní tématikou, nebo restaurace a kavárny. V těch větších můžeme nalézt 

např. i fitness centra, multikina nebo bowling. 

Podle dostupných informací se např. průměrná měsíční návštěvnost za rok 2009 

v OC Futurum Ostrava pohybovala kolem 500 tis. osob. Tedy přibližně 16,5 tis. návštěvníků 

denně. Pochopitelně se počty návštěvníků mění jak během dne v závislosti na dané hodině, 

tak i v závislosti na skutečnosti zda je víkend, nebo státní svátek. Návštěvnost je znatelně 

ovlivněna pravidelně při různých zvláštních akcích, jakou mohou být kupříkladu módní 

přehlídky a doprovodné akce. Nutno dodat, že toto obchodní centrum patří mezi 

nejnavštěvovanější v Moravskoslezském kraji. Dalším příkladem vysoké návštěvnosti, 

i když za rok 2008 mohou být pražské OC Letňany. Na svých webových stránkách [2] uvádí 

roční návštěvnost přes 10 mil. zákazníků. V přepočtu na denní návštěvnost to činí 

neuvěřitelných téměř 28 tis. zákazníků denně! Pro ilustraci ještě zmíním statistiku OC Zlaté 

jablko Zlín za podzim 2009. Průběžné sledování zde odhadlo průměrnou denní návštěvnost 

od září do listopadu zhruba 13-14 tis. lidí. V prosinci se však návštěvnost výrazně zvedla 

na téměř 20 tis. zákazníků denně. 

Jak již bylo řečeno, přinejmenším v prosinci, tedy v době vánočních svátků, 

se výrazně zvýší počty návštěvníků ve všech OC. Lidé ve vánočním shonu v maximální 

možné míře vyplní parkovací místa jak na přilehlých parkovištích, tak v podzemních 

garážích, jsou-li k dispozici. Kapacita obchodních center je svým způsobem částečně 

omezená počtem parkovacích míst. Avšak dobrá dostupnost pomocí městské hromadné 

dopravy má v danou chvíli za následek početně prakticky nijak neomezený vstup lidí. 

Přicházející lidé v zásadě nejsou nijak limitováni. Pro nájemce zdejších prodejních ploch 

je to samozřejmě výhodný fakt. Čím více lidí, tím pravděpodobnější je vyšší výdělek. 
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Avšak jaký to má následný dopad na bezpečnost celého komplexu, potažmo lidí, jenž se zde 

nacházejí? Je vhodné položit si otázku, kolik z těchto lidí pomyslí na skutečnost, že by se jim 

zde mohlo něco stát? Kolik z nás se někdy zastaví u plánku obchodního centra, abychom 

zjistili, kde se právě nacházíme? Přečetli si požární Poplachovou směrnici OC, Evakuační 

plán OC, nebo si všímali výstražných tabulek? Pokud nepracujeme v oboru, takových věcí 

si zpravidla nevšímáme. Soustředíme se na množství rozličných reklam na stěnách, barevných 

výloh a výzdoby.  

Přirozeným obranným mechanizmem člověka, je potlačování jakýchkoli představ, 

že by jej mohlo potkat nějaké neštěstí. Odborně se tomu říká tzv. popření reality. Pomáhá nám 

vyrovnat se s nepříznivými událostmi a katastrofami, k nimž dochází v našem blízkém 

i vzdálenějším okolí. Neštěstí se přeci stávají jinde a jiným lidem! Právě proto je přirozené 

nepřemýšlet nad možnými únikovými cestami z budovy, nehledat na stěnách evakuační 

značky, nestudovat evakuační plány obchodních center apod. Přes všechna bezpečnostní 

opatření, která jsou dnes v budovách implementována, reagují dostatečně na různé reakce lidí 

při vzniku MU? A jaké chování vlastně můžeme od lidí při mimořádných událostech 

očekávat? 
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2. Rešerše literatury 

BAŠTECKÁ, Bohumila. et al. Terénní krizová práce : Psychosociální intervenční týmy. 

vydání 1. Praha : Grada Publishing, a.s., 2005. 300 s. ISBN 80-247-0708-X. 

 Kniha si klade za cíl vhodným způsobem seznámit psychology, pracovníky 

v pomáhajících profesích, pracovníky státní správy a samosprávy se systémem krizové 

pomoci. Autorský kolektiv objasňuje především proces poskytování psychosociální pomoci 

obětem neštěstí, způsob vytváření a činnosti psychosociálních intervenčních týmů. Kniha 

čerpá z bohatých praktických zkušeností autorů, je doplněna mnoha rozhovory s postiženými 

lidmi mimořádnou událostí nebo katastrofou. 

 

MIKŠÍK, Oldřich. Hromadné psychické jevy : psychologie hromadného chování. 

Vydání první. Praha : Karolinum, 2005. 269 s. ISBN 80-246-0930-4. 

 Autor se ve své knize zabývá celou škálou projevů hromadného chování. Popisuje 

postupný vývoj studia hromadných psychologických jevů a koncipování teorií hromadného 

chování. Teoretické poznatky vhodně doplňuje empirickými poznatky typickými pro danou 

oblast (živelné a jiné pohromy a katastrofy, hromadné chování při demonstracích, skupinové 

chování sekt, psychologie terorismu apod.). 

 

R. MAWSOF, Anthony. Mass Panic and Social Attachment : The Dynamics of Human 

Behavior. Hampshire : Ashgate Publishing, 2007. 309 s. ISBN 978-0-7546-4880-2. 

 Autor ve svém díle poskytuje komplexní pohled na problematiku dotýkající 

se hromadného chování, především paniky. Přehledným způsob shrnuje poznatky vyplývající 

z očitých svědectví z mimořádných událostí a katastrof. Jeho závěry se opírají o dostupné 

empirické studie, výzkumy a odbornou literaturu spojenou s chovám jedinců a skupin při 

ohrožení. Dochází ke zjištění, že typickou reakcí na nebezpečí není panika a útěk. 

Své poznatky shrnuje do tzv. „Modelu sociálního chování“. Uvedený model vychází 

především ze společenské povahy člověka a jeho potřeby sociálních vazeb. Samotné dílo 

je velmi zajímavým pohledem na danou problematiku a zasluhuje větší pozornost nejen 

sociologů, ale zejména krizových manažerů. 
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VYMĚTAL, Štěpán. Krizová komunikace : a komunikace rizika. vydání 1. Praha : 

Grada Publishing, a.s., 2009. 176 s. ISBN 978-80-247-2510-9. 

 Publikace se zabývá relativně mladou aplikační oblastí psychologie. Jejím hlavním 

předmětem zájmu je člověk, skupiny a populace v situacích krizí, katastrof a hromadných 

neštěstí. Autor v ní zpracovává nejen základní teoretická východiska krizové komunikace, 

ale snaží se i vystihnout hlavní trendy v jejich praktickém využití v oblasti krizového řízení. 

Usiluje o postižení hlavních psychologických modelů krizové komunikace. Zaměřuje 

se přitom na potřeby a reagování lidí zasažených mimořádnou událostí. 

 

Vyhláška MV ČR č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 

státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů. 

 Vyhláška stanoví podmínky požární bezpečnosti u právnických a fyzických osob, 

způsob vytváření podmínek pro hašení požárů a pro záchranné práce. Dále lhůty 

pro provádění pravidelných kontrol dodržování předpisů o požární ochraně a školení 

zaměstnanců. Stanoví podmínky požární bezpečnosti, posuzování požárního nebezpečí 

a rozsah požárně bezpečnostního řešení. 
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3. Vymezení pojmů 

 

Afiliace (Affiliative behaviour) - afiliace vyjadřuje potřebu člověka navazovat pozitivní 

a těsné vztahy s jinými lidmi, které mohou mít podobu spolupráce, přátelství či lásky [3]. 

O afilaci pak můžeme hovořit jako o náklonnosti, sdružování se, přičlenění a přidružení. 

 
Dav -  je náhodné nebo úmyslné dočasné shromáždění většího počet osob ve stejném 

prostoru, které spojuje postoj k určitému problému, osobě či skupině [4]. „Neznamená 

na malém prostoru se vynořivši masu lidí, shluk, dav tvořený srocenými jedinci, kteří se sešli 

(diváctvo, posluchačstvo), nýbrž v prostoru rozptýlená individua reagující na nějakou 

událost“ [5]. 

 

Evakuace -  evakuace je jedním z nejúčinnějších, nejrozšířenějších a mnohdy jediným 

možným opatřením, které se používá při ochraně obyvatelstva před případnými následky 

mimořádných událostí [6]. 

 

Hromadné chování - hromadné chování označuje specifický typ chování sociálního, 

resp. obsahovou a interakční kvalitu sociálního chování, rozvíjející se pod emociogenním 

tlakem situačních kontextů. Jeho specifičnost spočívá v tom, že je vyvolán působením 

neobvyklých životních okolností na soubor jedinců, kteří se z rozmanitých příčin ocitli 

ve vzájemné koexistenci za podmínek vzniku stresogenních podnětů vnějšího prostředí [7]. 

 
Hrozba – objektivní skutečnost, která může znamenat ohrožení na určitém území a v určitém 

období. V některých případech významně ovlivňuje emoce a chování jednotlivců nebo celých 

skupin, popř. narušit fungování společnosti. Míra hrozby je dána velikostí možné škody 

a časovou vzdáleností [8]. 

 

Katastrofa - je událost, která nastává v důsledku lidské nebo přírodní činnosti a ničivě 

postihuje přírodu nebo společnost. Nebo také vážné narušení fungování společnosti, 

způsobující nezměrné ztráty na životech, majetku nebo životním prostředí, které není 

společnost schopna zvládat k tomu určenými vlastními zdroji [9]. 
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Katastrofická reakce/syndrom – dnes je běžněji používaným výrazem posttraumatická 

stresová porucha/syndrom (PTSP). Vzniká jako reakce na traumatickou událost. Postižený 

opakovaně prožívá událost v myšlenkách, snech a fantaziích a vyhýbá se místům a situacím, 

ve kterých k události došlo. PTSP definován jako duševní porucha, která vzniká po náhlých, 

život či osobní integritu ohrožujících událostech. [4]. 

 

Krizová komunikace - přesná a účinná komunikace pro rozmanité publikum, v situacích 

mimořádných událostí (přírodní a industriální katastrofy, propuknutí chorob, 

bioterorismus) [8]. 

 
Mimořádná událost - zákon definuje mimořádnou událost jako „škodlivé působení sil a jevů 

vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, 

majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací“ [10]. 

Z psychologického hlediska se pak jedná o takovou událost, která přesahuje běžnou lidskou 

zkušenost, je náhlá, nepředvídatelná a zároveň neovladatelná. Obecně lze mimořádné události 

rozdělit na přírodní, antropogenní a kombinované [11]. 

 
Febezpečí – je pojem, kterým v krizovém managementu zpravidla označujeme možné zdroje 

nebo příčiny mimořádné události. Zároveň je využívána definice, která určuje nebezpečí 

jako předmět nebo situace, které vytvářejí hrozbu ztrát. Jako alternativa bývá používán i výraz 

„zdroj rizika“ [12]. 

 
Obchodní (nákupní) centrum - obchodní centra jsou centrálně plánované velkoplošné 

maloobchodní jednotky, sloužící k uspokojování krátkodobých, střednědobých 

a dlouhodobých potřeb [1]. 

 

Objekt vysoké koncentrace osob – je objekt, ve kterém se předpokládá přítomnost většího 

počtu lidí. K takovým objektům můžeme obecně řadit vícepodlažní budovy, obchodní 

centra, haly, školy, sportovní, kulturní a jiná zařízení (centra). 

 

Ohrožení – vyjádření toho, že došlo k aktivaci zdroje rizika (nebezpečí) a k jeho působení 

na okolí [12]. 

 
Panika – jedná se o sociálně psychologický jev, který se dá charakterizovat spontánním, 

nekorigovaným chováním lidí, u kterých došlo k porušení duševní rovnováhy [4]. 
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Psychika  - (mysl, anglicky „mind“) lze jí definovat jako souhrn duševních dějů během 

celého lidského života. Jedná se o schopnost živých organismů odrážet svými stavy okolní 

skutečnost. Psychika má biologický základ, je vybavena funkcemi, které umožňují plnit 

biologické cíle. Psychika má dvě významné kategorie a to vědomí a nevědomí [4]. 

 
Riziko – funkce pravděpodobnosti vzniku mimořádné události s určitou velikostí jejich 

následků [12]. Pravděpodobnost, že dojde k nepříznivému výsledku na rozdíl od toho, jaký 

si přejeme, neboli ke škodlivé události nebo ztrátě, jež postihne určité cíle a hodnoty. 

Na rozdíl od hrozby, která je prvotní a nepodmíněná, je riziko druhotné a odvozené [13]. 

 
Terorismus – definic terorismu je mnoho. Pro ilustraci vybírám alespoň jednu z nich. 

Terorismus je metoda použití síly či hrozby silou prováděná skrytými jednotlivci, skupinami 

nebo státem podporovanými aktéry. Akt násilí je zaměřen proti nevinným osobám 

nebo civilním cílům. Hlavním účelem teroristického aktu je vyvolat pocit strachu. Vedlejším 

účelem může být upoutání pozornosti (tzv. propaganda činem), nebo získání dílčích výhod 

či ústupků ze strany atakovaného aktéra. Konečným cílem terorismu je politická změna [4].  

 
Znepokojení / pobouření - („outrage“) je motivační činitel, který má přímou souvislost 

s rizikem. V míře znepokojení se odráží jak hodnotí jedinec některé aspekty (potenciální) 

krizové situace. Lidé bývají poměrně často lhostejní v případě rizik, jenž u nich vyvolávají 

nižší znepokojení, než naopak ty, které vnímají vysoce znepokojující [8]. 

 
Žádoucí chování osob – nazýváme pro potřeby této práce takové chování, kdy při  vzniku, 

průběhu i ukončení mimořádné události lidé beze zbytku respektují doporučení vydávané 

příslušníky bezpečnostní agentury a nebo  zasahujících složek integrovaného záchranného 

systému (IZS). 
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4. Obchodní centra (OC) 

V dnešní uspěchané době, si svůj život bez obchodních center již ani nedokážeme 

představit. Asi nejvýstižněji lze popsat tento fenoménu jako „vše pod jednou střechou“. 

V OC najdeme prakticky úplně všechno, co potřebujeme. Přes drogerii, obuv, oděvy, 

elektroniku, šperky, hračkářství, supermarket, banky, cestovní kanceláře, pojišťovny, 

ale i kadeřnictví, kavárny, autosalóny, fitcentra či dětské koutky. Jednoduše vše, 

nač si vzpomeneme.   Možná i proto se tak lehce staly součástí našeho běžného života 

a mnozí v těchto multifunkčních komerčních komplexech tráví i svůj volný čas. 

Abych předešla nesrovnalostem v dalším textu, ráda bych uvedla, že v praxi není vždy 

používán termín obchodního centra jednotně. Obecně může být použit i pojem nákupní 

centrum, nebo shopping centrum. Např. Evropský institut obchodu (EHI 2004) definuje 

obchodní centrum jako „centrálně plánované velkoplošné maloobchodní jednotky, sloužící 

k uspokojování krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých potřeb“ [1]. V českých 

podmínkách, mluvíme-li o obchodním centru, pak se jedná o nemovitost, sloužící 

maloobchodním účelům, provozovaná jako jeden celek o celkové ploše větší než 5 000 m2 

s minimálně 10 samostatnými jednotkami. Skládá se zpravidla z nákupní galerie (mall) 

a kolektivního nájemce ve formě hypermarketu, nebo většího supermarketu. Zvláštním typem 

je tzv. „retail park“. Definujeme ho jako developement, mající tři a více obchodních jednotek 

v rámci jednoho objektu s celkovou plochou min. 5 000 m2. Součástí je vždy parkoviště, 

jenž sdílejí všichni operátoři v rámci parku. Retail park bývá cíleně vybudován jediným 

developerem v jednotném designu [14]. 

 

4.1. Vznik a vývoj 

 Za historicky první stavbu tohoto charakteru bývá považován Palais Royal v Paříži. 

Ten byl po jistých rekonstrukcích vévodou z Chartres přestavěn a v roce 1784 zpřístupněn 

veřejnosti jako obchodní a společenské centrum. Celkem v pěti patrech se nacházely butiky, 

kavárny, turecké lázně, herny a dva malé hotely. Později v polovině 19. století přišly první 

pařížské obchodní domy. Vzniknuvší pasáže, haly a ochozy měly zpravidla skleněnou 

střechu, aby zde proudilo slunce a lidé se necítili uvnitř budov stísněně. Svého času byly 

vzorem pro celý tehdejší svět. Na konci téhož století byl postaven také známý a dodnes 

fungující moskevský obchodní dům na Rudém náměstí – GUM (postaven v roce 1893). 

Následuje výstavba podobných obchodních domů např. v Bruselu, Milánu a nebo Neapoli. 
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K největšímu rozmachu nákupních center došlo v Evropě až ve druhé polovině 

20. století. V roce 1967 byla v Bruselu založena mezinárodní organizace, která stanovila 

zásady racionálního vývoje nákupních center – Obchod a výstavba měst. První regionální 

nákupní centra se začala stavět zprvu na zelené louce. Současně se ale rozbíhala výstavba 

na předměstích a v centrech měst. Tyto regionální nákupní střediska byly tvořeny relativně 

velkými jednopodlažními objekty. Mezi nimi vedly pěší ulice, podobně jako v centru města, 

přičemž v okolí se nacházela rozlehlá parkoviště. Jako hlavního představitele regionálních 

nákupních center můžeme uvést Main Faunus Centrum v dřívějším SRN, postavené 

na křižovatce dálnic poblíž Frankfurtu nad Mohanem. Koncem 60. let vznikala i první krytá 

nákupní centra a to ve Skandinávii. Pravděpodobně i kvůli nízkým teplotám, jenž zde panují 

a krátkým dnům. 

Heslem nákupních center v 70 let se stalo „nákup je zážitek“. Dochází k výstavbě 

velkých vícepodlažních objektů, která jsou vybavena klimatizací, zelení a místy, určenými 

k odpočinku. Za největší výhodu je však považována široká nabídka spotřebního zboží, 

možnost stravování, nejrůznějších služeb a zábavy. V některých se dokonce umisťovaly 

i hotely. To vše za jediným účelem. Prodloužit na nejvyšší možnou míru návštěvu 

jednotlivých zákazníků.  

Podle Oxfordského institutu pro řízení maloobchodních společností (Oxford Institute 

of Retail Management - OXIRM) sídlící v Templeton College, bylo za posledních 30 let 

uvedeno do provozu v rámci nákupních center 40 mil. m2 ploch. V 90. letech to bylo 

především v zemích bývalého sovětského bloku. Ten zaznamenal v tomto směru skutečný 

boom [15]. U nás se nákupní centra objevují počátkem 90 let. Podle průzkumu, provedeného 

společností INCOMA v rámci projektu Shoping Center Hypermarket 2008, bylo v roce 2008 

na území České republiky přes 250 nákupních center různých co do typu i velikosti. 

V 10 případech se jednalo o nákupní centra s více než 100 nájemci a dalších 40 moderních 

nákupních komplexů s více než 50 provozovateli [16]. V současné době  se výstavba nových 

obchodních center, nejen u nás, zpomalila na minimum. Aktuální počet se pohybuje okolo 

290. Mezinárodní realitní společnosti Cushman & Wakefield, předpovídá, že v roce 2010 

bude výstavba nejnižší za posledních 5 let. Podle odborníků bude útlum nejsilnější v roce 

2011. Spíše než o novou výstavbu se developeři v současné době snaží udržet si zákazníky 

především rozšiřováním stávajících oblíbených nákupních center. Jako jsme byli například 

svědky u ostravského Avion Shopping Parku,. Na konci roku 2009 dokončil rekonstrukci 

objektu, kdy rozšířil stávající plochu objektu o dalších 15 700 m2 v přízemí a 4000 m2 

v prvním patře [17]. 
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4.2. Funkce obchodních center 

 Pokud bychom chtěli funkci obchodních center shrnout do několika slov, pak by byla 

nejvýstižnější asi tato tři: nákup, zábava a odpočinek. Obliba OC přitom stále roste. Lidé dnes 

obecně tráví více času v práci nežli dříve. Je tedy logické, že pokud potřebují udělat nějaký 

větší nákup, vyrazí právě do obchodního centra. Za jejich další nespornou výhodu můžeme 

označit otvírací dobu. Nejenže bývají otevřená dlouho do noci, ale i ve svátky a po celý 

víkend. Lidé zde zároveň mohou strávit velice příjemný čas odpočinkem v kavárně, sportem, 

nebo si zajít na oběd. Zpravidla OC vycházejí vstříc i rodinám s dětmi. V mnoha z nich 

nalezneme dětské koutky i jiné vyžití. Nejen pro děti zde bývají často pořádány různé akce, 

jako např. módní přehlídky, zábavní a soutěžní akce, výstavy fotografií apod. Dokonce 

se nedávno (20. září 2009) OC Arkáda Pankrác proměnilo mezi 22:00 - 5:00 hodinou ranní 

v „obří taneční chrám“, když zde byla uspořádána velkolepá párty pod názvem „Dance 

Celebration“. Pořadatelská agentura očekávala až 10 tisíc návštěvníků! Přestože jich nakonec 

zavítalo kolem 5 tisíc, byla návštěvnost skutečně velká. Pořadatelé tento první ročník 

ohodnotili jako velmi úspěšný a druhý se konal o půl roku později (20.března 2010) 

v brněnské Gallerii Vaňkovka [18]. 

V rámci již zmíněného projektu Shopping center Hypermarket 2008 bylo mimo jiné 

zjištěno, že Češi v OC tráví skutečně mnoho času. 72% návštěvníků zde stráví obvykle více 

než jednu hodinu, 31% respondentů uvedlo dokonce více než 2 hodiny. Podrobnější zjištění 

je zobrazeno na obrázku (Obr. č. 1.). 

 

 
Obr. č. 1 Kolik strávíme času v OC [16] 
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Pro orientační představu, kolik lidí denně navštíví obchodní centra, uvádím následující 

tabulku (Tab. č. 1). Získání kompletních statistik je bohužel prakticky nemožné. 

Ačkoli se pochopitelně měření návštěvnosti provádí, samotná obchodní centra takovéto 

informace zveřejňují jen velmi sporadicky a slouží především pro interní záležitosti. 

Hlavním cílem uvedení tohoto stručného přehledu je uvědomit si, kolik lidí denně v průměru 

navštíví konkrétní OC a kolik lidí by bylo potenciálně ohroženo mimořádnou událostí. 

 

Tab. č. 1 Fávštěvnost obchodních center 

Fávštěvnost obchodních center 

Fázev OC Lokalita Rok 
Roční 

návštěvnost 

Průměrná 
měsíční 

návštěvnost 

Průměrná 
denní 

návštěvnost 
OC Letňany Praha 2008 10 mil. - 26,8 tis. 
Arkády Pankrác Praha Praha 2007 7 mil. - 19 tis. 
Centrum Černý Most Praha 2009 7 mil. - 19 tis. 
Centrum Chodov Praha 2009 12 mil. - 32,8 
Avion Shopping Park 
Ostrava 

Ostrava 2008 9,4 mil. - 25,8 

OC Futurum Ostrava 2009 - 0,5 mil 16,5 tis 
OC Zlaté jablko Zlín Zlín 2009 - - 13-14 
FC Géčko 
České Budějovice 

České 
Budějovice 

2009 - - 13,7 tis. 

FC Géčko Liberec Liberec 2009 - - 11,5 tis 
 

Jen pro zajímavost bych ráda odkázala na zprávu vydanou managementem 

OC Zlaté jablko ve Zlíně. V ní se uvádí, že otevření tohoto centra předčilo veškeré očekávání. 

Během prvního víkendu jej navštívilo přes 150 tis. lidí [19]. 

 

4.3. Management obchodního centra 

Ačkoli majiteli obchodních center jsou zpravidla developerské společnosti, 

a nebo investoři, u nás nejčastěji zahraničního původu, o správu těchto center se starají 

povětšinou jiné manažerské společnosti. Tyto společnosti se specializují na management 

nemovitostí pro investory a vlastníky nemovitostí, tzv. „property management“. „Property 

Management, neboli správa nemovitostí, je komplex služeb týkající se administrativy, 

ekonomie a provozně-technického servisu spravovaného objektu“ [20]. 

Správa obchodního centra je tedy zajišťovaná správcem a k jeho povinnostem náleží např.: 

� facility management, 

� správa, provoz a kontrola provozování svěřeného nemovitého a movitého majetku, 
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� vedení a archivace dokumentace nemovitého majetku, 

� zabezpečování úklidových prací, 

� zabezpečování řádné údržby, 

� návrhy na případnou rekonstrukci a modernizaci objektů, 

� vedení a evidence provozovaných vybraných technických zařízení a stanovování 

metodiky jejich provozu, 

� vedení evidence odběrných míst a sledování spotřeby energie a médií, 

� zpracování příslušných statistických zjištění v rámci zpravodajské povinnosti v oblasti 

energetické, BOZP, PO a odpadového hospodářství a ekologie, 

� zajišťování služeb v oblasti telekomunikací, informačních technologií, výpočetní 

techniky, 

� jednání s orgány veřejné správy, 

� evidence a archivace smluv, 

� sestavování, kontrola a vyhodnocování provozního plánu a ekonomických ukazatelů, 

� zpracování podkladů pro platbu daně z nemovitostí, včetně daňových přiznání 

a evidence daně, 

� zprostředkování pojištění nemovitostí, 

� zajišťování stavebního povolení, projektové dokumentace, výběrových řízení 

dodavatelů oprav a rekonstrukcí, 

� zajištění technického dozoru, apod. [21]. 

 

O bezpečnost se v obchodních centrech starají většinou bezpečnostní agentury. 

V oblasti ostrahy a bezpečnostních služeb mohou zajistit kompletní servis včetně provozu 

a správy parkoviště, technologické podpory (kamerové nebo jiné zabezpečovací systémy),  

požární ochrany, bezpečnosti práce a mnoho dalších činností. Nedílnou součástí bývá také 

pult centralizované ochrany (PCO). Na něj je napojena elektronická požární signalizace 

(EPS), elektronický zabezpečovací systém (EZS), nouzový zvukový systém (NZS) apod.  

Mnohdy bývá PCO v tak velkých objektech nezbytnou podmínkou pro kvalitní zajištění 

ochrany osob a prostor. Umožňuje monitorovat vzdálené objekty na centrálním dispečinku 

bezpečnostní agentury a zajišťovat tak jejich bezpečnost a ochranu. 
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5. Obecná statistika mimořádných událostí v obchodních 

centrech 

Pokud bychom zapátrali v historii po katastrofách, jenž se staly v obchodních 

centrech, potažmo v jejich garážích a na přilehlých parkovištích, příliš bychom jich nenašli. 

Avšak zpochybňovat možné riziko, které mohou představovat pro lidi, jenž se v nich právě 

nalézají, by bylo pošetilé. Všechny objekty i plochy, kde se soustřeďuje takovýto vysoký 

počet lidí (viz Tab. č. 1), rizika bezesporu představují. Obecně můžeme pro OC uvažovat 

následující mimořádné události: požár, živelnou pohromu, výhrůžné zprávy, nalezení 

nebezpečného předmětu a jiného ohrožení majetku a zdraví osob v objektu [22]. 

U nás naštěstí ještě nebyla zaznamenána v obchodních centrech žádná MU, kdy by jejím 

následkem došlo k vážným zraněním či dokonce smrti. To však neznamená, že se to nemůže 

stát. V paměti ještě jistě máme evakuaci obchodního centra Palladium (20.2.2008), 

kdy evakuace, z důvodu požáru v podzemních garážích, trvala více než tři čtvrtě hodiny. 

Pokud by situace byla opravdu vážná, mohla si vyžádat mnoho zraněných ba i mrtvých. 

Pro ucelenější představu jsou v tabulkách (Tab. č. 2, Tab. č. 3) shrnuty základní 

informace o vybraných mimořádných událostech zaznamenaných v obchodních centrech 

ve světě a u nás. Podrobnosti o jednotlivých případech nalezneme v příloze (Příloha č. 1). 

Z obou tabulek jsou na první pohled patrné dva nejčastější typy mimořádných událostí: 

požáry a výhrůžné zprávy (většinou anonymní telefonáty o umístění bomby). 

Z jednotlivých případů také jasně vyplývá, že hlavní reakcí na většinu mimořádných 

událostí v obchodních centrech, tak jak ji definuje zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném 

záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů [10], je evakuace budovy. Pokud 

u případu v tabulkách není uvedeno provedení evakuace, téměř bez výjimky došlo k incidentu 

mimo provozní dobu. Žádoucím chováním  lidí při mimořádných událostech v OC by tedy 

zpravidla mělo být uposlechnutí případné výzvy a neprodlené, avšak poklidné opuštění 

budovy. 

 

 



Tab. č. 2 MU ve světě 

MU ve světě 
Země Město Rok Měsíc Typ MU Příčina Mrtví Zranění 

San Juan Puerto Rico  1996 listopad exploze únik plynu 33 80 
Jižní Korea Soul 1995 červen zřícení budovy konstrukční vada 501 937 
Čína Jilin 2004 únor požár   53 71 
Austrálie Sydney 2008 únor požár elektrický zkrat 0 0 
Velká Británie Staffordshire 2008 říjen jiné ohrožení neznámá látka 0 4 
Velká Británie Bristol 2008 prosinec nález nebezpečného předmětu   0 0 
Bangladéš Dhaka 2009 březen požár   7 50 
Austrálie Glenorchy 2009 říjen požár   0 0 
USA Clayton 2009 prosinec výhrůžná zpráva výbušnina v tašce 0 0 
Německo Mnichov 2010 březen požár   0 0 

 
Tab. č. 3 MU v ČR 

MU v ČR 
Fázev OC Město Rok Měsíc Typ MU Příčina Mrtví Zranění Provedena evakuace 

Palladium Praha 2008 únor požár vznícení elektroinstalace 0 0 ano 
SAPA Praha 2008 září požár   0 1 neuvedeno 
Globus České Budějovice 2008 říjen požár   0 0 x* 
SAPA Praha 2008 listopad požár   0 1 neuvedeno 
Galerie Ostrava 2009 květen jiné ohrožení aktivace dýmovnice 0 0 ano 
Flora Praha 2009 července výhrůžná zpráva hlášené umístění bomby 0 0 ano 
Avion Shopping Park Ostrava 2009 září požár požár kabeláže 0 0 ano 
Galerie Vaňkovka Brno 2009 říjen výhrůžná zpráva hlášené umístění bomby 0 0 ano 
Nový Smíchov Praha 2009 prosinec výhrůžná zpráva hlášené umístění bomby 0 0 ano 
Avion Shopping Park Ostrava 2010 leden výhrůžná zpráva hlášené umístění bomby 0 0 ano 
Máj Nový Jičín 2010 únor požár úmyslné založení 0 0 x 
Albert Trutnov 2010 únor výhrůžná zpráva hlášené umístění bomby 0 0 ano 
Galerie Vaňkovka Brno 2010 březen požár technická závada 0 0 x 

IGY České Budějovice 2010 duben požár technická závada 0 0 ano 

                                                 
* k těmto mimořádným událostem došlo mimo provozní dobu OC 



6. Vnímání rizika a reakce lidí na mimořádné události [8] 

Za běžných okolností je naše chování poměrně dobře předpověditelné. Většina z nás 

zpravidla reaguje v zásadě dle určitého očekávání ze strany našeho okolí. V případě, 

kdy dojde k náhlé a neočekávané mimořádné události, jenž nás může ohrozit na životě, 

je však naše psychika vystavena výrazné zátěži. Na tuto zátěž následně reagujeme různým 

způsobem, ať už v závislosti na našem temperamentu, vnitřních předpokladech, 

charakterových vlastnostech, nebo i na základě předchozích zkušeností. Úkolem této kapitoly 

je popsat typické projevy chování  a prožívání, které provázejí mimořádné situace. 

 Dříve než však popíšeme hromadné chování, měli bychom si ještě něco říct o riziku. 

Protože právě riziko a jeho vnímání, jak se za chvíli dozvíme, úzce souvisí s naší reakcí 

na mimořádnou událost. 

 

6.1. Riziko a jeho aspekty 

Pojem rizika je často obecně chápán jako nebezpečí nebo jako nechtěná a nešťastná 

událost. Z tohoto pohledu můžeme riziko definovat jako pravděpodobnost tělesné, sociální, 

psychické či finanční újmy nebo ztráty, které v určitém čase mohou být způsobeny 

nebezpečným jevem. Nebezpečí se tedy vztahuje ke konkrétní situaci, události a látce, jenž 

může poškodit přírodu, lidi nebo jeho výtvory. Na rozdíl od rizika má nebezpečí hmotnou 

podstatu. U rizika jde o to, usoudit jak určité nebezpečí působí na lidi, a nebo jejich prostředí.  

Toto vymezení vychází z poznatků sociálních věd. 

Přírodní vědy přistupují k riziku jako k pravděpodobnosti vzniku negativních jevů, 

přičemž vycházejí především z kvantitativního hodnocení rizika a opírají se o analýzu 

pravděpodobnosti rizika („probabilistic risk analysis“). Zásadní je pro ně vyčíslení 

potenciálního nebezpečí a možných dopadů. 

Výsledkem sblížení sociálních a přírodních věd jsou interaktivní modely rizika. 

Z tohoto sociálně psychologického hlediska je podstatné si uvědomit rozdíly mezi fyzickými 

a duševními fenomény, rozlišovat posuzování postoje a chování lidí ve vztahu k rizikovým 

situacím a jevům. Chování lidí při mimořádné události závisí nejen na tom, jak pochopí 

a vyhodnotí vlastní ohrožení danou mimořádnou situací, ale i na tom jak vyhodnotí účinnost 

opatření, jenž mají riziko zmírňovat. Pro krizové řízení je důležité vědět, co pro jednotlivce 

dané riziko znamená a co jej vede ke konkrétnímu ohodnocení situace nebo jevu. 
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6.1.1. Aspekty vnímání rizika 

Jak již bylo zmíněno, v zásadě při hodnocení nebezpečí určité situace nebo jevu, 

jedinec vychází ze svých zkušeností, a nebo na základě svého přesvědčení. Vnímání rizika 

tedy ovlivňuje odhad situace (jevu). Současně souvisí i se společenskými normami 

hodnotovými systémy a kulturními zvláštnostmi, které jsme si osvojili. 

Aniž si to uvědomujeme, tráví každý z nás vnímáním rizika mnoho času. Prakticky po celý 

den nás obklopují objekty a situace, jenž jsou jistým rizikem. Ráno opatrně upíjíme kávu, 

abychom si nespálili jazyk. Před odchodem do práce zkontrolujeme zda jsme nenechali 

zapnutý plynový sporák. Vchodové dveře uzamkneme, abychom snížili riziko vloupání. 

Ani jízda autem nebo hromadnou dopravou není výjimkou, i tehdy jsme vystaveni riziku. 

Lidé obecně mají představu o mnoha rizicích, ať už se s nimi setkali osobně nebo 

zprostředkovanou formou (např. z médií, tisku). 

 Právě to jak vnímáme riziko, ovlivňuje naše rozhodování ohledně přijatelnosti rizika 

a má hlavní vliv na naše chování před mimořádnou událostí, během ní a po jejím skončení. 

Sami se rozhodneme, jak pro  nás bude riziko přijatelné či nikoli.   

 Výzkum v této oblasti ukázal značné ovlivnění sociálně psychologických faktorů 

a kulturní podmíněnosti hodnocení rizika. Tedy to jak budeme hodnotit závažnost rizika a jak  

ho budeme akceptovat, závisí na typu nebezpečí, našich osobních zkušenostech, postojích, 

přesvědčeních a rozličných sociálních vlivech. Jako konkrétní příklad bychom mohli uvést 

anonymní ohlášení bomby. Mnoho z nás se s ním již pravděpodobně setkalo při školní 

docházce. Jen mizivé procento však této poplašné zprávě uvěřilo a pouze jsme uvítali 

předčasné ukončení školního dne. Je to proto, že skutečné případy jsou u nás velice vzácné, 

tedy i nepravděpodobné a podvědomě toto ohrožení nebereme jako reálné. Naopak v zemích, 

kde k takovým situacím skutečně dochází, notně vyvolá ve všech přítomných strach a obavu. 

Obecně se dá říci, že nebezpečí související s přírodními vlivy jedinec považuje za nižší 

než nebezpečí technologického charakteru. Dále se cítí více ohrožen rizikem, jemuž 

je vystaven nedobrovolně, na rozdíl od situací, kde se může svobodně rozhodnout. Situace, 

potažmo nebezpečí, které nás děsí, je pro nás neznámé, a které pro nás může mít dlouhodobé 

zdravotní následky, má pro nás větší vliv při hodnocení rizika, než předpokládaná 

pravděpodobnost úmrtí. V příloze (Příloha č. 2) uvádím pro lepší přehlednost dané 

problematiky „Strukturální model subjektivního hodnocení rizika“ [8]. Na něm jsou 

znázorněny mnohonásobné vlivy, určující chování osoby vystavené riziku. 
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6.1.2. Aspekty postoje k riziku 

Jak již bylo zmíněno, hodnocení závažnosti rizika závisí na postojích daného jedince. 

Mohli bychom říci, že jsou určujícím faktorem pro jeho chování před, během i po vystavení  

mimořádné situaci. Přestože socio-demografické faktory (pohlaví, věk, vzdělání, rodinný stav, 

národnost, atd.) mají na vnímání rizika také jistý vliv, je pouze omezený. Primární jsou právě 

postoje. Postoje obecně vychází z osobního, sociálního a kulturního kontextu a z našeho 

vnímání konkrétního rizika. Základními aspekty jsou náchylnost, nebo averze k riziku 

(viz Obr. č. 2). Jinými slovy úroveň opatrnosti. Vysoká náchylnost, resp. tolerance lidí 

k riziku může být nebezpečná, jindy je její vyvolání a udržení naopak zapotřebí. Na přijetí, 

či odmítnutí rizika má vliv řada nejrůznějších faktorů. Nutno zmínit, že nesouvisí 

s vědomostmi nebo jejich nedostatkem. Mezi tyto faktory můžeme zařadit např. podceňování 

nebezpečí, hledání zkušeností, potěšení z rizika, fyzický prožitek, apod. 

 

osobní

sociální kontext chování

kulturní

ochota/averze
přijímat riziko

vnímání
a rozpoznání rizika

hodnocení
rizika

osobní

sociální kontext chování

kulturní

ochota/averze
přijímat riziko

vnímání
a rozpoznání rizika

hodnocení
rizika

osobní

sociální kontext chování

kulturní

ochota/averze
přijímat riziko

vnímání
a rozpoznání rizika

hodnocení
rizika

osobní

sociální kontext chování

kulturní

ochota/averze
přijímat riziko

vnímání
a rozpoznání rizika

hodnocení
rizika

ochota/averze
přijímat riziko

vnímání
a rozpoznání rizika

hodnocení
rizika

 
Obr. č. 2 Vliv postoje k riziku na chování ([8], str. 66, obrázek upraven) 

 

6.2. Reakce lidí ohrožených (zasažených) mimořádnou 

událostí 

Základní emoce se u člověka postupně utvářely v průběhu evoluce. Mají velký 

význam zejména vzhledem k adaptaci, jelikož řídí naše jednání a reakce při neočekávaných 

mimořádných událostech. Podle Sandmana [23] je nejčastější emoční reakcí na riziko strach. 

Strach především o vlastní bezpečí a svou rodinu. Na následujícím obrázku (Obr. č. 3) 

je definována vzestupná škála emocí, jenž v nás vyvolávají mimořádné události. Směr vývoje 

emocí je označen šipkou. Jak je vidět, začíná apatií (lhostejností) a postupuje přes 

znepokojení, strach až k panice nebo popření. Panika a popření jsou podle Sandmana dvě 

různé alternativy na konci této škály emocí. Popření se přitom ve své podstatě přibližuje 

počáteční apatii. Pojďme si tedy říci něco o jednotlivých reakcích na MU. 
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Obr. č. 3 Základní emoce při mimořádné události ([8], str. 74, obrázek upraven) 

 

6.2.1. Apatie (lhostejnost) 

 Obecně můžeme apatii definovat jako netečnost nebo lhostejnost k vnějším podnětům. 

Apatický člověk prakticky na nebezpečí nijak nereaguje. Dá se říci, že jej dokonce ignoruje. 

Kupodivu je nejběžnější reakcí na mimořádnou událost. Jako příklad bychom mohli uvést 

výsledky průzkumu v domácnostech postižených povodněmi v roce 2002. Psychologický 

ústav AV ČR ve spolupráci s Českou katolickou charitou šetřením mimo jiné zjistil, že 28% 

respondentů ve fázi I - před příchodem povodně, kdy lidé povodeň očekávali, nedělalo vůbec 

nic. Jinými slovy, ačkoli věděli o blížícím se nebezpečí, byli k němu lhostejní. Pro zajímavost 

celých 42% dotázaných by bylo rádo dostalo více informací o možném ohrožení.  Ve fázi II, 

která byla vymezena přítomností vody, opět 24% respondentů uvedlo, že strávili tuto fázi 

nečinně a 17% by uvítalo více informací. Pro mnoho lidí, přes veškerou medializaci 

po povodních v roce 1997, bylo toto riziko nereálné (Obr. č. 4) [24]. 

 

 
Obr. č. 4 Projevy nejvýraznější ve fázi I [24] 

 



 25 

Pochopitelně můžeme namítnout, že srovnávat mimořádné události v obchodních 

centrech a na přilehlých parkovištích s povodněmi není racionální. Z tohoto příkladu však 

jasně vyplývá skutečnost, jak lidé tváří v tvář ohrožení nebezpečí odmítají a dokážou být 

apatičtí. 

 

6.2.2. Znepokojení 

Znepokojení bychom mohli do jisté míry považovat jako ideální stav. Znepokojený 

člověk totiž zbystří své smysly, začne se více zajímat o okolí a tím i o možné ohrožení. 

Pochopitelně i zde můžeme rozlišit, jestli jsou lidé znepokojení příliš, nebo naopak málo. 

Krizová komunikace má pak za úkol ovlivnit míru znepokojení na požadovaný stav 

(viz kapitola č. 8). 

 

6.2.3. Strach 

Strach je emoce, která vzniká jako reakce na hrozící nebezpečí a trvá pouze po dobu 

hrozícího nebezpečí. Doprovázejí ho tělesné projevy jakými je např. zblednutí, chvění, 

zrychlené dýchání, bušení srdce, zvýšení krevního tlaku, atp. Jedná se o adekvátní reakci 

na skutečné nebezpečí nebo ohrožení, která má daného jedince připravit na útěk, únik nebo 

obranu. Stach nás obvykle motivuje k tomu, abychom se vyhnuli nebezpečí, nebo abychom 

před ním utekli. Pokud se lidé dostanou do situace, kdy budou přímo ohroženi MU, 

je nejvhodnější reakcí vysoká úroveň strachu. 

 

6.2.4. Hrůza 

 Hrůza je reakce na stávající nebezpečí nebo hrozící nebezpečí. Často bývá popisována 

jako vystupňovaný strach. Je to emoce s rychlým vzestupem frekvence nervových impulsů, 

což vede ke zvýšené intrapsychické dynamice a blokádě nervové aktivity. Spouští však 

pudový únik, nebo naprostý útlum akceschopnosti. Útlum akceschopnosti můžeme popsat 

i jako „předstírání mrtvého brouka“. Ve stavu hrůzy se člověk cítí být zcela bezmocný, neví 

jak jednat. V lidech ji vyvolávají především situace ohrožující život, kdy subjektivně 

nepociťují naději na záchranu [5]. 
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6.2.5. Panika 

 Paniku chápeme jako jeden z typických projevů davového (hromadného) chování.  

Často vzniká při nedostatku informací a komunikace. Dav, který ovládne panika, není 

schopen střízlivě hodnotit situaci. Pozornost lidí je zaměřena pouze na strach a pocit 

absolutního ohrožení. Člověk se při ní chová naprosto neúčelně, někdy až sebezničujícím 

způsobem. Hromadná panika se objevuje pouze tehdy, pokud lidé vnímají nebezpečí, které je 

kruté. Také pokud vědí jen o omezeném počtu únikových cest, když věří že se únikové cesty 

zavírají a na útěk je málo času. Nejčastější příčinou panické reakce bývá oheň, výbuch, střelba 

nebo teroristický útok. Nejzávažnější důsledky na životech a zdraví vznikají v uzavřených 

prostorách s omezenými možnostmi okamžitého úniku (divadla, kina, stadiony, metro, 

obchodní centra, letadla a jiná uzavřená místa). Panika bude dále podrobněji rozebrána 

v kapitole č. 7. 

 

6.2.6. Popření 

Běžnější než panika je podle Sandmana [23] popření. Při popření jsou potlačeny 

veškeré emoce souvisící se strachem. Můžeme ho chápat jako alternativu paniky, nebo jako 

obranu psychiky před ní. Popření je často zaměňované za apatii (lhostejnost). Zásadním 

rozdílem mezi lhostejností a popřením je, že pokud lhostejní lidé neprojevují počáteční zájem 

o varování, můžeme to ovlivnit zvýšením jejich znepokojení pomocí krizové komunikace. 

Lidé v popření naopak reagují tak, že varovné sdělení potlačí ještě více. 

Další emoce spojované s mimořádnou úlohou uvádím v příloze (Příloha č. 3). 

 

6.3. Průběh chování při mimořádné události [7] 

 V období po 2. světové válce se začalo ve značném měřítku zkoumat chování 

obyvatelstva vystavených účinkům katastrof. Hlavním důvodem pro rozsáhlé empirické 

studie hromadného chování byla v té době především reálná hrozba válečného konfliktu 

s využitím termonukleárních zbraní. V přímé návaznosti na tyto empirické studie došlo 

v USA roku 1952 k založení Výboru pro studium katastrof („Comitee on Disaster Study“). 

Tento výbor se později změnil a přejmenoval na Skupinu pro výzkum katastrof („Disaster 

Research Group“). Jeho aktivity směřují především ke zkoumání lidského činitele 

v katastrofických situacích. Za několik let působení vydala uvedená skupina kolem 

sta publikací z terénních studií tornád, hurikánů, explozí, požárů, povodní, zemětřesení, 
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epidemií, leteckých i důlních katastrof, falešných poplachů, atp. Snažila se především nalézt 

obecně platné zákony vývoje katastrof. Jinými slovy popsat obecný průběh chování lidí 

při katastrofách, klíčové typy a problémy chování. 

 

6.3.1. Fáze katastrof 

Již v 50. letech dospěla Skupina pro výzkum katastrof k jistým závěrům, 

kdy specifikovali jednotlivé periody průběhu chování při všech katastrofách. Podle nich 

rozlišujeme 7 základních fází: 

1) Varování/výstraha (obavy). 

2) Ohrožení (nastávající hrozbou). 

3) Srážka, náraz (destrukce, smrt, průvodní jevy). 

4) Inventarizace (předběžný obraz o následcích a vlastním stavu). 

5) Záchrana (osvobozování, vzájemná pomoc). 

6) Náprava (pomoc postiženým). 

7) Únava/zotavení (hledání nové stability, přizpůsobení se) [7]. 

 

Uvedený průběh je obecným náčrtem časového harmonogramu průběhu katastrofy 

a to jak vzhledem k okolnostem jejího vzniku, tak specifického obsahu a účastníkům  

mimořádné události (katastrofy). Zwingmann [25] se ve svém výzkumu zabýval vymezením 

základních fází katastrof  z hlediska tzv. katastrofických reakcí. Tedy prožitků a chování 

člověka při nečekaných mimořádných (katastrofických) událostech. Definoval obecně 

jednotlivé fáze u jedince po „nárazu“: ochromení hrůzou (útlum), bezhlavý útěk 

(pud sebezáchovy), uvědomění si (strach ze smrti), pocit viny a návrat ke kritickému 

uvažování. 

V následujících dvou podkapitolách si blíže specifikujeme, jak se liší reakce 

na očekávané a neočekávané MU (katastrofy). 

 

6.3.2. Nečekané živelní a jiné mimořádné události a katastrofy 

 Neočekávaná mimořádná událost (katastrofa) je charakterizována především 

momentem překvapení a zároveň bezprostředním ohrožením života. 
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Rozvoj chování probíhá v následujících fázích: 

1) Prvotní mimořádný úlek, sugesce (hromadný šok a hysterie). 

2) Mobilizace rezerv (únik/sebezáchova). 

3) Vytváření skupinek lidí, vzájemná pomoc. 

4) Extrémní potřeba pomáhat. 

5) Návrat k původnímu kritickému myšlení. 

nebo/a: 

6) Odtažitost lidí po události (vlivem ohromujícího pocitu ztráty). 

7) Strach o osud blízkých [26]. 

 

Přibližně u 1/3 lidí se projeví posttraumatický stresový syndrom (neklid, bezcílné 

chování, somatické potíže apod.). Je zajímavé, že např. u mladších dětí ke „katastrofické 

reakci“ nedochází, nejspíš protože ještě nejsou schopny pochopit smrt. 

 

6.3.3. Očekávané mimořádné události a katastrofy 

 Očekávané MU (katastrofy) naopak spojujeme se specifickým ohrožením. Mohou jimi 

být povodně, požáry, vichřice, průmyslové havárie, apod. Avšak i v tomto případě nemůžeme 

s určitostí říct, kdy a zda vůbec mimořádná událost (katastrofa) nastane, nebo jak jí nejlépe 

čelit. Očekávané ohrožení rozdělujeme do dvou základních skupin: 

a) opodstatněné očekávané ohrožení, a 

b) pomyslně možné očekávané ohrožení. 

 

Pro opodstatněné očekávané ohrožení, které reálně předpokládají institucionalizované 

řídící složky státní a veřejné správy, je vypracován systém detekce a také systém varování. 

Současně se pro ně zpracovávají postupy řešení, obsažené zpravidla v havarijních a krizových 

plánech. Patří k nim např. rozsáhlé požáry, vichřice, některé průmyslové havárie, povodně, 

atp. Pomyslně možné očekávané ohrožení existuje pouze ve formě neurčitých obav 

a úzkostných očekáváních. Jako příklad můžeme uvést tzv. prasečí chřipku. Svého času byla 

prakticky denně medializována, lidé ji očekávali a připravovali se na ni. Světová zdravotnická 

organizace (WHO) vyhlásila pandemii. Řada států na očkování vynaložila mnoho financí. 

Postupně se pandemie prasečí chřipka stala sdílenou nejistotou a byla zdrojem šíření 

různorodých zpráv, panikaření [27]. 
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7. Hromadné chování při mimořádných událostech [28] 

 Hromadné (davové) chování je reakce lidí na společný podnět. Je spontánní, 

nestabilní, emotivní a nekonvenční. Od našeho běžného chování se odlišuje především proto, 

že neprobíhá ve stabilních sociálních skupinách, ale ve velkém seskupení lidí nebo kolektivu. 

Tzn. mezi lidmi, kteří na sebe navzájem působí pouze po určitou krátkou dobu. Vzniká 

především v situacích, kdy je oslabena společenská vazba, autority jsou nejisté a prostředky 

sociální kontroly jsou zbavené možnosti působit. 

 Jako jeden z prvních se davovým chováním (psychologií davu) zabýval 

Gustave Le Bon. Jeho práce Psychologie davu [29], která vyšla již v roce 1895, tvoří dodnes 

důležitou součást řady koncepcí tzv. „hromadného chování“. Mimo jiné v díle uvádí, 

že jednotlivec koná za určitých podmínek jinak a právě tyto podmínky se stávají rozhodující 

pro jeho zařazení do skupiny lidí, které získalo charakter „psychologické masy“. 

 Vzhledem k charakteru této práce, bude postačovat především specifikace davu. 

Dav je všeobecně definován jako soubor většího počtu lidí, kteří jsou shromáždění v těsné 

blízkosti v určitém čase a na určitém místě. Může je spojovat společný zájem, postoj, 

nebo přesvědčení. Lidé v davu mají určitý pocit anonymity, jsou ovlivnitelnější, jejich 

chování je více impulzivní, emotivnější a spontánnější. Pokud lidé vytvoří dav, pak ztrácejí 

svou uvědomělou osobnost. Podle Le Bona se „inteligence davu rovná inteligenci nejméně 

inteligentního člena tohoto davu“ [29]. 

 

7.1. Davy a jejich rozdělení (typologie davů) 

 Současně s tím, jak se rozvíjí a mění teorie davu, můžeme zaznamenat i vícero dělení 

davu. Jako první, kdo zformuloval jeho dělení, byl již zmíněný G. Le Bon. Jeho klasifikace 

je příliš jednoduchá. Novějším poznatkům odpovídá spíše rozdělení podle E.W. Browna. 

Narozdíl od Le Bona, jenž opírá své dělení o povahu jedinců v davu (vzdělání, zaměstnání, 

sociální prostředí), se zaměřil se E.W. Brown na aktivity davu. Jeho klasifikaci uvádím 

v následující tabulce (Tab. č. 4). Základním členěním je dělení na dav aktivní nebo pasivní. 

Do útočného se následně řadí dav lynčující, bourbonský, terorizující a vzpoury. Únikový dav 

může být buď organizovaný nebo neorganizovaný. Výrazový dav zahrnuje např. demonstrace. 

Získávací vztahujeme nejčastěji k nákupním horečkám, při výprodejích nebo rabování. 

Mezi pasivní davy řadí posluchačstvo příležitostné, záměrné, k rekreaci a k poučení [30]. 
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Tab. č. 4 Brownovo dělení davu [30] 

Brownovo dělení davu 

útočný (lynčujcící) 

únikový (panický) 

získávací 
aktivní 

výrazový (expresivní) 

pasivní posluchačstvo 

 

Vzhledem k povaze této práce považuji za nejdůležitější vytvoření davu získávacího 

a únikového (panického). Typickým příkladem získávacího davu můžeme označit událost 

31. května 2003. Na parkovišti v pražských Letňanech se sešlo více než 3 tisíce lidí, 

aby se mezi prvními dostali do imaginárního hypermarketu Český sen. Po slavnostním 

„otevření“ se lidé hromadně rozeběhli po louce ke kulise čelní stěny hypermarketu. 

Únikový dav naproti tomu vzniká tehdy, pokud dojde k panice. Proto se v některé 

literatuře vyskytuje jako ekvivalent dav panický. Popisujeme jej jako hystericky 

a bezmyšlenkovitě prchající skupinu lidí, jehož jediným účelem je zachránit si život. 

Takovýto dav je téměř nevyzpytatelný. Intenzita paniky přitom nemusí odpovídat intenzitě 

nebezpečí. 

 

7.2. Panika a jiné hromadné reakce na MU a katastrofy 

Následující kapitola je věnován reakcím vyvolaným ohrožením, kterými je panika 

a hromadný útěk, nebo únik. 

7.2.1. Panika 

Termín panika znamená projevit nepřiměřený strach, nebo útěk. Identifikovat v praxi 

nepřiměřený a intenzivní strach, nebo útěk, je velice těžké. Rozhodnutí o tom, zda šlo 

v konkrétním případě o paniku, se dělá vždy až zpětně v závislosti na počtu zemřelých. 

To co zhodnotí sami účastníci MU jako nepřiměřené, iracionální a intenzivní, nemusí shodně 

posoudit i odborníci dané problematiky. Třeba hrnout se k východu při požáru v budově, 

může být jedinou možností k záchraně. Proto rozhodnout o tom, zda se jednalo v konkrétním 

případě o panický útěk, není úplně jednoznačné. Obecně jsou projevy intenzivního strachu 

např. znepokojení, nevolnost, zvracení a závratě. Zároveň to jsou ale normální reakce 

na neobvyklé události. Pro naši potřebu se zaměřujeme na možné příčiny, jenž indukují 

možnost vzniku individuálního a hromadného útěku. 
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7.2.2. Hromadný útěk a jeho příčiny 

Podle klasického pojetí teorie hromadného útěku [31], lidé utíkají, pokud věří, že: 

a) jim bezprostředně hrozí nějaké fyzické nebezpečí, a 

b) počet únikových východů je omezený, nebo se východy rychle uzavřou. 

 

Tyto dvě podmínky jsou obzvlášť nezbytné, protože společně vytvářejí dostatečný 

důvod pro hromadný útěk.  Jestliže totiž lidé uvěří, že se nacházejí v místě, kde by mohli být 

uvězněni (třeba z důvodu požáru), pak můžeme s vysokou pravděpodobností očekávat 

chování označované jako panika. Tzn. znamená panický, slepý, nekoordinovaný útěk, 

bezúčelné pohyby, dezorientace, nebo naopak apatii a beznaděj. Racionální chování 

je nahrazeno chováním instinktivním, ve vytvořeném davu hrozí nebezpečí ušlapání a vznik 

tzv. „davového lisu“. Davový lis charakterizujeme stavem, kdy se dav semkne natolik, 

že již není kam upadnout. V takové situaci hrozí smrt udušením. 

 Tato klasická teorie byla v minulosti podepřena doloženými případy hromadného 

útěku. Zároveň bychom ale mohli najít v historii případy, které ji vyvrací. Například panika 

vyvolaná mezi vojenskými jednotkami v boji vznikla i v situacích, kdy možnost únikových 

cest byla prakticky neomezena. Na místě je tedy položit si otázku, zda stačí pouze tyto dvě 

domněnky, aby způsobily útěk? V mnoha případech totiž k útěku vždy nedošlo, třebaže byly 

splněny obě podmínky. Tyhurst [32] studoval reakce společnosti na mimořádné události 

a zjistil, že pouze 12% dospělých osob uteklo, pokud byli varováni o tom, že dům v němž 

bydlí, hoří nebo jim hrozí zaplavení povodní. Tři čtvrtiny postižených bezcílně bloumalo 

a dělali zbytečné úkony, spíše než očekávaný útěk před nebezpečím. 

 Přesvědčivý důkaz proti této teorii přinesly až dvě detailní studie, které se zabývaly 

výhradně hromadnými útěky. První z nich vycházela ze sociálně psychologického výzkumu  

paniky na základě rozhlasového vysílání dramatizace novely Orsona Wellese „Válka světů“ 

v říjnu roku 1938 v USA. Večer ve 20 hodin oznámil komentátor rozhlasových stanic 

Columbia Broadcasting System, že bude v rámci cyklu dramatických pořadů odvysílána 

adaptace vědecko-fantastické novely Orsona Wellese „Válka světů“. V době vysílání 

poslouchalo zpravidla nejvíce lidí, ten den to činilo asi 6 miliónů posluchačů. Inscenace byla 

tak zdařilá, že více než milión obyvatel propadlo toho večera panice, nebo strachu 

z neodvratitelného nebezpečí. Během následujícího dne se začala rozvíjet bezprecedentní 

výzkumná akce. Cílem bylo zachytit reakce lidí a faktory, jenž způsobily, že někteří 
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posluchači propadli panice a jiní se jí dokázali vyvarovat. Autentičnosti vysílání uvěřilo 28% 

posluchačů (asi 2,5 miliónů lidí). Z těchto 2,5 miliónů posluchačů bylo 70% rozrušeno 

a báli se. Průzkum nezjistil, kolik lidí se přesně pokusilo utéci do bezpečí. Velká většina těch, 

kteří vysílání uvěřili, však kontaktovala své rodiny a přátele. Pokud někteří lidé utekli, měli 

rodinu v jiné části země. Jiní utekli až poté, co shromáždili zbytek své rodiny [33]. 

Druhá studie vlivu mimořádné situace na hromadné chování vznikla ve Švédsku. 

Rozhlasovým vysíláním se rozšířila informace o fiktivním úniku radioaktivity z atomové 

elektrárny. Průzkum zahrnoval telefonické dotazování reprezentativního vzorku obyvatelstva 

(1 089 osob),  volné rozhovory s policií a jinými státními orgány. Navzdory mediálnímu 

rozšíření zprávy o nastalé panice, reagovalo podle pravidla klasického pojetí teorie 

hromadného úniku pouze okolo 1 % posluchačů. Ve skutečnosti se z celého vzorku 

dotazovaných nenašel jediný případ útěku. Jestliže k takovému případu došlo, autoři 

jej označili jako velice vzácný [34]. 

Zmíněný hromadný útěk z místa mimořádné události, se ve společnosti vyskytuje 

ve zcela výjimečných případech. Organizované a často obětavé chování je téměř pravidlem. 

I při mimořádných událostech, kdy bychom útěk zcela logicky očekávali (bombardování, 

blížící se přívalové vlny, požáry v budovách apod.), bývá rychlá evakuace často 

minimální [28]. 

 
Předpoklady teorie útěku při „uvěznění“ 

Předchozí pohledy na hromadnou paniku spočívaly na následujících předpokladech: 

1) Přirozenou reakcí na nebezpečí je sám zaútočit nebo utéct. Nečekaný výskyt hrozícího 

nebezpečí může v jakémkoli davu zapříčinit projevy paniky. V každém jedinci 

je vyvolán pocit strachu, přičemž ho tato emoce naprosto ovládne a nutí jej, 

aby se útěkem zachránil. 

2) Útěk je směřován k objektivně bezpečnému místu, pryč od nebezpečí. V tomto klasickém 

pojetí hromadného chování definuje Smelser [31] paniku jako „hromadný útěk 

na základě situačně hysterické víry“ [7]. Zároveň tvrdí, že lidé, věřící v existenci nějaké 

obecné hrozby, přestanou logicky uvažovat, pokud je ohrožen jejich život a majetek.  

3) Fyzické nebezpečí je mnohem zneklidňující než jakékoli jiné stresující události. 

4) Útěk znamená záchranu před nastalým nebezpečím, pokud je někým řízen, usměrňován 

a je ukázněný. 
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Reakce na hrozbu 

Důkazy naznačují, že všechny výše uvedené předpoklady jsou sporné. 

1) Ochrana útěkem. Lidé nejsou pod hrozbou smrti motivováni jednoduše utéct. Spíše 

než boj a útěk vyhledávají blízkost jiných osob a mají tendenci se shlukovat (afilace). 

Tzn. dostat se do známého prostředí a ke známým osobám, i když jim zde také může 

hrozit nebezpečí. 

 Správní budovy a jiné úřady mají před i během evakuace zaměstnanců ohromné 

potíže. Tradiční přátelské vazby mezi jednotlivými zaměstnanci je často zdrží až do doby, 

kdy už je na záchranu příliš pozdě. Studie ukazují, že většina obyvatelstva chce zůstat 

v postižené oblasti i přes možné riziko nebezpečí. Pokud jsou ale nuceni se evakuovat, 

chtějí tak učinit jako skupina. Pokud možno s celou svou rodinou a nejlépe zůstat 

i v blízkosti svých sousedů. Tím udržují kontakt s důvěrně známými osobami a okolím 

(afilace). 

2) Směr útěku. Útěk ne vždy směřuje k objektivně bezpečnému místu, pryč od nebezpečí. 

V širším slova smyslu zahrnuje pohyb pryč od nebezpečí a směrem k objektům 

a situacím, které důvěrně zná a představuje pro daného člověka bezpečí. Tuto teorii 

lze demonstrovat na mláďatech a dětech. Při nebezpečí není jejich útěk směřován pryč 

od nebezpečí, ale k důvěrně známým místům a osobám, konkrétně třeba matkám. Jinak 

řečeno, únik od znepokojujících situací je pouze část reakce způsobená strachem. Dalším 

faktorem je dostat se k osobám, které pro nás představují bezpečí a nebo k místům, 

kde můžeme přijít do kontaktu s těmito osobami. 

 Všechny známé podmínky, které vyvolají útěk, zároveň vyvolají i vazbové chování. 

Jsou jimi „urychlující podmínky“ zapříčiňující útěk. Tedy samotné stresové události 

(požáry, války, exploze, záplavy, pandemie, vojenská invaze atd.). Dále „predispoziční 

podmínky,“ týkající se již daného projevu hromadného útěku jako únava, hlad, nemoci, 

nesprávná výživa, nadměrné teplo nebo chlad a také psychické faktory jako např. izolace, 

nízká morálka, ztráta důvěry ve vedení, nepřítomnost vedení a známých osob. Vazbové 

chování („attachment behaviour“) vnikne podobně při znepokojujících událostech, stejně 

jako když se, v pro nás v neznámém prostředí, objeví cizí osoba. 

3) Fyzický versus psychosociální stres. Fyzické nebezpečí je celkově daleko méně stresující 

než odloučení od blízkých osob a známého prostředí. Nejuváděnějším příkladem 

v literatuře bývá bombardování Londýna během 2. světové války. Přestože byly děti 

vystavené extrémně násilným scénám, pokud byli se svou rodinu, nevykazovaly žádné 

známky úzkosti. Naopak u dětí, jež byly donuceny své rodiče opustit, se vyskytly vážné 
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psychické poruchy. Odloučení od rodičů bylo větším traumatem, než samotné 

bombardování [35]. Výzkumem sociálních a psychologických dopadů tornád v USA, 

bylo objeveno více psychických poruch mezi lidmi, kteří se po prvotní evakuaci nemohli 

již vrátit do svých domovů. Byla to pro ně dokonce větší stresová zátěž, než pro lidi, kteří 

následně zůstali v postižené oblasti. Obecně lze říci, že odloučení nebo ztráta důvěrně 

známých osob i okolí má hluboce nepříznivý efekt na duševní a fyzické zdraví jedince. 

4) Zabránění paniky. Empirické studie, vztahující se k problematice psychické odolnosti 

a tedy i odolnosti vůči panice, se rozvíjí zpočátku na základě zkušeností z válek. Většina 

literatury v tomto ohledu odkazuje na vzácnost paniky a následně hromadných útěků mezi 

bojovými jednotkami za války.  I v době, kdy se společnost začala zabývat studiem 

chování širokých mas obyvatelstva, byla hlavním impulzem pro výzkum v této oblasti 

především aktuální hrozba válečného konfliktu s využitím termonukleárních zbraní. 

Vzácnost hromadných útěků mezi bojovými jednotkami byla často přisuzována disciplíně 

a pevnému vedení. Jednotlivci v mnoha případech často zůstali klidní a nebojácní 

i v nebezpečných situacích. Výsledná reakce zdá se, závisí velkou měrou na okamžité 

sociální souvislosti. Jinými slovy, jestliže jsou ve známém prostředí se známými osobami, 

jsou klidní. Zatímco v opačném případě, kdy jsou sami, s cizinci a v neznámém prostředí, 

je vznik paniky mnohem pravděpodobnější. Průzkumem, provedeným během 2. světové 

války se zjistilo, že mnoho vojáků nechtělo přejít k jiné jednotce, protože se cítili 

v bezpečí se svou jednotkou [28]. Podle těchto a dalších poznatků, může člověk čelit 

mimořádné události s klidem, pokud není oddělen od svých přátel. Naopak pokud jsme 

sami v cizím prostředí a s neznámými lidmi, zvyšuje se tím naše odpověď na stres a také 

pravděpodobnost útěku. 

 

7.3. Model sociálního chování při MU a katastrofách [28] 

Model sociální vazby zahrnuje všechna dosavadní pozorování a závěry v této oblasti. 

Principy chování při mimořádných událostech jsou následující: 

1) Postižení lidé se při MU zdržují v blízkosti toho, co důvěrně znají. Je to základní vlastnost 

společenské povahy člověka a jeho potřeby sociálních vazeb. 

2) Útěk můžeme považovat jako obecnější odpověď na danou MU, kdy se lidé snaží dostat 

pryč od nebezpečí směrem k lidem a místům, jenž jsou chápány jako důvěrně známé. 
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3) Případ, kdy lidé hromadně utíkají a shlukují se, závisí na tom, jak vnímají nebezpečí 

či danou mimořádnou událost. Důležitější pro ně však je, kde se právě nachází jejich 

rodinní příslušníci a kde jsou místa, jenž důvěrně znají. 

4) Přítomnost rodiny (nebo známých lidí) ovlivňuje vnímání i odpověď na nebezpečí. Strach 

z nebezpečí se snižuje, pokud jsou kolem známí lidé, nebo jsou ve známém prostředí. 

a) I když MU velkého charakteru způsobí panický útěk, pokud jsou jednotlivci propojeni 

vzájemnými důvěrnými vazbami, mají tendenci zůstat pohromadě. 

b) Pokud ve výjimečných případech dojde k panickému útěku, mají se jednotlivci 

tendenci pohybovat ve skupině. Tímto udržují tělesnou blízkost s konkrétní skupinou. 

c) Pokud je jedinec mezi cizími lidmi a v cizím prostředí, mohou i méně nebezpečné 

situace zapříčinit panický útěk, snahu dostat se k důvěrně známým místům a osobám. 

 

7.4. Typologie reakcí na mimořádné události 

Následující tabulka (Tab. č. 5) shrnuje možné individuální a hromadné reakce osob 

ohrožených MU. Je založena na kombinaci faktorů, kterými jsou např. kdy si všimneme 

fyzického nebezpečí (urychlující podmínky),  také na stupni dostupné podpory v konkrétní 

situaci (predispoziční podmínky). Zda konkrétní ohrožení povede k útěku-a-přidružení, závisí 

velkou měrou na závažnosti dané situace. Pokud rozdělíme urychlující a predispoziční 

podmínky, dostaneme dva extrémy: „znepokojení versus strach (hrůza)“ 

a „přítomnost/nepřítomnost osob citové vazby (attachment figures)“. Typologii čtyř skupin 

A – D. Daná typologie popisuje široké spektrum hromadného chování, kdy hrozí mimořádná 

událost, nebo již nastala. 

Tab. č. 5 Typologie reakcí na mimořádné události [28] 

Typologie reakcí na mimořádné události 

Malé ohrožení 
(znepokojení) 
Mírná úzkost 
Fyzické nebezpečí 
(urychlující 
podmínky) 

typ A: Afilace 
Rostoucí snaha jednotlivců 
vyhledat blízkost důvěrně 
známých osob a míst, ve 
většině případů MU. 

typ B: Řízená evakuace  
Snaha o útěk a přidružení malé 
intenzity. Uspořádaný pohyb pryč 
od nebezpečí směrem ke známému, 
např. evakuace při nepříliš 
závažných MU. 

Velké ohrožení 
(strach, hrůza) 

typ C: Evakuace obyvatel 
Jako v typu A, nebo výjimečně 
z nízké do silné snahy útěku-a-
afilace, např. řízená evakuace 
při MU velkého rozsahu. 

typ D: Intenzivní útěk-a-afilace 
Obecně je popisována výrazem 
„hromadná panika.“ Vzniká 
zpravidla jako reakce na požár. 
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Typ A: Přidružení 

 Tam, kde je úroveň fyzického nebezpečí nízká, způsobuje pouze znepokojení. 

Jednotlivci jsou v přítomnosti osob citové vazby („attachment figures“) a známých objektů 

poměrně klidní. Pravděpodobnost, že by mohlo dojít útěku-a-afilaci je velice malá. Lidé však 

mají zvýšenou potřebu se seskupovat do menších skupinek, což je nejběžnější reakce 

na nebezpečí. Jednotlivci inklinují k tomu, aby byli v kontaktu se svými příbuznými a přáteli. 

Jestliže jsou někde poblíž, vyhledají jejich přítomnost. Pokud jsou s nimi v době ohrožení, 

jsou klidnější a mají tendenci možné riziko podceňovat. 

 

Typ B: Přidružení: Řízená evakuace 

 Tam, kde je úroveň nebezpečí nízká, ale jednotlivci jsou sami nebo mezi cizími lidmi, 

je stále velmi nepravděpodobné, že dojde k útěku-a-afilaci. Můžeme však očekávat, že se lidé 

budou snažit co nejrychleji dostat z místa hrozby. Toto chování nepopisujeme jako paniku, 

ale spíše jako spořádaný únik nebo evakuaci. Lide pak zpravidla zamíří do svých domovů 

a ke své rodině. Pokud jsou touto možnou hrozbou ohroženi ve svých domovech, mají sklon 

nebezpečí podcenit. Většina z nich zůstane doma, v důvěrně známém prostředí, kde se cítí 

v bezpečí. 

 

Typ C: Evakuace obyvatelstva 

 V případech, kdy je úroveň nebezpečí vysoká, i když jsou lidé ve známém prostředí, 

způsobuje strach nebo hrůzu. Útěk-a-afilace se vyskytuje příležitostně navzdory silným 

poutům k důvěrně známým osobám i prostředí, v místě nebezpečí. Lidé inklinují k evakuaci 

ve skupinách se svou rodinou, nebo se svými sousedy. Zásadní je držet se pohromadě. 

Intenzita reakce závisí na velikosti hrozícího nebezpečí. Jako příklad můžeme uvést případ, 

kdy se lidé ocitnou tváří v tvář ohromnému a neočekávanému nebezpečí, jako jsou rozsáhlé 

požáry. Během krátké doby musí být evakuováno velké množství osob a do jisté míry vzniká 

panika. 

 

Typ D: Intenzivní útěk-a-afilace 

 Vzniká tam, kde je úroveň nebezpečí vysoká. Vyvolává v lidech strach nebo hrůzu. 

Útěk-a-afilace se navíc umocní, jestliže jsou lidé v cizím prostředí mezi neznámými osobami. 

Za těchto podmínek očekáváme vznik hromadné paniky. Stresová situace tohoto typu 

vyvolává v každém jedinci vysoce individuální chování. Nicméně i zde můžeme nalézt 

pokusy o nalezení blízkosti a kontaktu s jinými objekty připojení („attachment objects“). 
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Ihned, nebo velmi krátce po úniku z místa nebezpečí, se lidé snaží kontaktovat své příbuzné 

a jít domů. To odpovídá již dříve zmíněné sociální vazbě, kdy se snažíme vyhledat důvěrně 

známé prostředí nebo osoby. 

 

7.5. Shrnutí 

Zatímco hromadná panika a pud sebezáchovy jsou často pokládány za přirozenou 

odpověď člověka na fyzické nebezpečí a jiné ohrožení, literatura často přináší svědectví 

o případech vzájemné pomoci. Vzájemná pomoc je běžná, dokonce často převládá. Hromadný 

únik z nebezpečí se touto pomocí zpravidla zdrží takovým způsobem, že může být ohroženo 

samotné přežití přítomných lidí. Ve skutečnosti tedy není typickou reakcí na různé 

mimořádné události a katastrofy útěk, nýbrž vyhledání blízkosti důvěrně známých osob 

a míst. Tato pozorování můžeme vysvětlit modelem sociální vazby („social attachment“).  

Tento model v podstatě rozeznává společenskou povahu lidské bytosti a nadřazenou/primární 

potřebu někam patřit. Přítomnost známých osob má totiž uklidňující efekt. Snižuje 

pravděpodobnost útěku-a-afilace („flight-and-affiliation“), zatímco jejich nepřítomnost 

má opačný účinek. 

Pokud vyjdeme z výše uvedených poznatků o chování, pak bychom při MU 

v obchodních centrech mohli očekávat spíše klidný průběh evakuace. Lidé je totiž často 

navštěvují ne jako jednotlivci, ale ve skupinkách dvou i více lidí. V některých případech proto 

může převládnout lhostejnost a neochota opustit budovu, protože se takto cítí více v bezpečí. 

Pokud by skutečně došlo k přímému  fyzickému ohrožení návštěvníků, nebo jejich zranění, 

pravděpodobně se budou snažit si  navzájem pomáhat. Dalším poznatkem by mohla být 

neochota používat neznámé únikové východy. Spíše budou chtít použít východy, kterými 

přišli, nebo které dostatečně znají, přestože by si tím mohli prodloužit cestu úniku z místa 

nebezpečí. 
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8. Krizová komunikace [8] 

Pojem krizová komunikace se dá obecně popsat jako výměna informací mezi 

odpovědnými autoritami, organizacemi, médii, jednotlivci a skupinami před, během 

a po mimořádné události. Vychází z psychologie mimořádných událostí a za cíl si klade vést 

lidi i organizace ke krizové připravenosti, tzn. jak reagovat během mimořádné události 

a po ní. Její činnost vychází ze dvou základních věcí. Jsou to: 

� do jaké míry jsou lidé znepokojeni, a 

� do jaké míry chceme, aby znepokojeni byli. 

Zásadní skutečností pro nás pak je, zda to, jak lidé chápou danou hrozbu nebo nebezpečí, 

odpovídá reálnému stavu. A dále také jakou mají schopnost vnímat informace v období, 

kdy jsou ohrožení. 

Problematika krizové komunikace se rozvíjí dle dostupné literatury teprve v posledních 

20 –  30 letech. Krizová komunikace se zakládá na čtyřech základních teoretických modelech. 

Tyto modely se týkají toho, jak člověk v zátěži zpracovává informace o riziku, jak dané riziko 

vnímá a podle procesu krizového rozhodování. 

Jedná se o tyto následující modely: 

� model vnímání rizika, 

� model mentálního ohlušení, 

� model negativní dominance, a 

� model ovlivnění důvěry. 

Jednotlivé modely jsou dále podrobněji popsány dále. 

 

Za cíl si krizová komunikace klade především tyto body: 

� zachránit životy, 

� redukovat (zne)užívání služeb, 

� usnadňovat záchranné práce a snižovat nebezpečí, 

� redukovat úzkost, a 

� tvořit obraz (image) krize. 
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8.1. Teoretické modely krizové komunikace 

Zde uvádím výčet jednotlivých modelů krizové komunikace spolu s jejich 

charakteristikou. 

8.1.1. Teorie vnímání rizika 

Nejprve bychom měli vysvětlit vnímání rizika obecně a tady je nutné zmínit právě 

teorii vnímání rizika. Teorie vnímání rizika („risk perception theory“) je založena 

na skutečnosti, že naše vnímání rizika ovlivňují různé faktory. Doposud jich bylo 

identifikováno nejméně 15. V některých publikacích se o nich často hovoří také jako 

o „faktorech znepokojení“ („outrage factors“). Hrají zásadní roli při ovlivnění úrovně zájmu, 

obav, zloby, strachu, nenávisti a znepokojení. Mohou také významně ovlivnit postoje 

a chování lidí za mimořádných událostí. Faktory znepokojení jsou: známost, pochopení, 

nejistota, hrůza, osobní ohrožení, ovladatelnost, identita obětí, přírodní nebo lidský původ, 

zisky, dobrovolnost, etická a morální povaha, reversibilita následků, důvěra v instituce, 

spravedlnost v distribuci a katastrofický potenciál. 

Tzv. „model vnímání rizika“ vychází ze dvou základnách hodnot (Obr. č. 5). 

Jsou jimi prožívaná míra ohrožení (horizontální rovina) a možnost pozorovatelnosti rizika 

(vertikální rovina). Jinak řečeno celkové vnímání daného rizika, popř. rizikové situace, závisí 

na tom, do jaké míry je riziko viditelné, přítomné a jakým způsobem ho daný jedince prožívá.  

 
Obr. č. 5 Model vnímání rizika ([8], str. 53, obrázek upraven) 
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S vnímáním rizika úzce souvisí i akceptace rizika, tzn. do jaké míry je jedinec ochoten 

rizika tolerovat a sžije se s nimi. Pomocí faktorů akceptovatelnosti je popsán vztah 

subjektivního vnímáním rizika a hodnocení jednak nebezpečnost situace podle 

pozorovatelnosti jevů, a také uvědomovaná povaha ohrožení. Kupříkladu situace, při níž 

nebezpečí bude narůstat, nelze ho pozorovat, má globální dopady a postihuje velké množství 

lidí, v nás vyvolá znepokojení vyšší. Naopak pokud nebezpečí v čase klesá, jeho účinky 

jsou známé, stejně jako ochrana před ním, lidé s ním mají zkušenost, je dobře pozorovatelné, 

pak vyvolá v jedincích znepokojení nižší (Obr. č. 6). 
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Obr. č. 6 Faktory akceptovatelnosti rizika ([8], str. 51, obrázek upraven) 

 

8.1.2. Teorie negativní dominance 

Tato teorie se zabývá procesem, jakým lidé zpracovávají negativní a pozitivní 

informace ve vypjatých situacích. Je postavena na myšlence, že lidé přikládají větší hodnotu 

ztrátám než přínosům. Jinými slovy každé negativní sdělení by mělo být vyváženo větším 

množstvím pozitivních sdělení. V přeneseném významu, pokud použijeme v krizové situaci 

např. slova jako např. požár, zamoření, kouř, vzbudí více pozornosti a budou mít větší vliv 

na chování osob, než neutrální nebo pozitivní sdělení. Obecně používání negativních 

informací ve sděleních při mimořádné události, může mít za následek potlačení 

těch pozitivních a snížit důvěru u lidí. 
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8.1.3. Teorie mentálního ohlušení 

Během stresové události lidé nezpracovávají informace standardním způsobem. 

Pro způsob, jakým je vnímají se používá termín „mentální ohlušení“ („mental noise theory“). 

Mentální ohlušení významně ovlivňuje racionální stránku člověka a ztrácí  schopnost 

efektivně zpracovávat informace i komunikovat s okolím. Pokud jsou jejich hodnoty 

ohroženy, mohou projevit širokou škálu emocí od úzkosti až po vztek. Osoby vystavené 

stresu jen s obtížemi 

� poslouchají pokyny, 

� rozumí těmto pokynům, a 

� pamatují si je. 

Je důležité si uvědomit, že osoby postižené MU, mohou až 80% sdělení zcela 

ignorovat nebo zapomenout! 

 

8.1.4. Teorie ovlivnění důvěry 

 Hlavní věcí, jenž je nutno dodržet při krizové komunikaci je budování důvěry. 

Vycházíme z předpokladu, že rozrušení lidé zpravidla nedůvěřují tomu, že jim nasloucháme, 

chceme jim pomoct, jsme vůči nim otevření, upřímní, ale i kompetentní k tomu, abychom jim 

pomohli. Důvěryhodnost závisí na faktoru empatie a publikum jej ohodnotí již během prvních 

9 – 30 vteřin. Platí úměra, kdy čím vyšší je míra projevovaných emocí nebo nedůvěry, tím víc 

je lidem nutné projevovat empatii, starostlivost a naslouchat jim. 

Aby byla vzbuzena u postižených osob mimořádnou událostí důvěra, musíme 

posilovat vnímání 4 faktorů, těmito jsou: 

� empatie/starostlivost (50%), 

� kompetence/odbornost (15-20%), 

� upřímnost/otevřenost (15-20%), a 

� závazek/horlivost (15-20). 

 

8.2. Emoce v krizové komunikaci 

Sandman [16] vychází ve svých teoriích o chování za mimořádných událostí mimo 

jiné i z již zmíněných faktorů znepokojení („outrage factors“). Nejen podle něj, 

ale i na základě provedených studií se ukazuje fakt, že panika je často přeceňována. Naopak 

běžnějšími jsou smutek a popření. Proto je pro krizovou komunikaci důležitější se zabývat 
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právě těmito emocemi. Zásadní je přimět lidi, aby dokázali objektivně rozpoznat vážné riziko,  

aby v nich vyvolalo znepokojení a oni se začali chovat adekvátně dané situaci. 

Lidé jsou bohužel často lhostejní u rizik, které v nich vyvolávají nižší znepokojení. 

To ale neznamená, že nemohou být závažnější než ta, která považují za vysoce znepokojující. 

Cílem krizové komunikace, je především ovlivnění apatie a znepokojení. V případě 

přílišné lhostejnosti lidí, je nutné jejich znepokojení zvýšit. Pochopitelně v opačném případě, 

kdy jsou lidé příliš vystrašení nebo rozzlobení, se budeme snažit toto znepokojení snížit. 

Mezi projevy, vyskytující se při mimořádných událostech potažmo krizových situacích, 

jsou např. apatie, znepokojení, zlost, deprese, (viz kapitola č. 6.2) 
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9. Stávající prvky zabezpečení ovlivňující chování 

návštěvníků OC při MU 

 Ovlivňování chování návštěvníků OC je dáno souhrnem organizačních a technických 

opatření (prostředků). Jak již bylo zmíněno dříve, pokud dojde k nějaké mimořádné události, 

jako např. požár, anonymní nahlášení bomby, únik plynu, únik jiné nebezpečné látky, nález 

podezřelého předmětu, apod., je standardně prováděna částečná nebo celková evakuace 

budovy v souladu s vypracovaným evakuačním plánem. Proto žádoucí chování osob 

při mimořádných událostech souvisí přímo s opatřeními, jimiž je zabezpečována evakuace. 

Evakuace objektu se řídí požární poplachovou směrnicí a evakuačním plánem. Každá osoba 

v té chvíli pobývající v objektu nákupního centra, jeho podzemních garážích nebo přilehlém 

parkovišti, je povinna dodržovat Požární poplachovou směrnici OC, Evakuační plán OC 

a dodržovat pokyny osob oprávněných řídit evakuaci. Objekty obchodních (nákupních) center 

jsou vzhledem ke své povaze řazeny do kategorie činností se zvýšením požárním nebezpečím, 

z důvodu soustředění vysokého počtu osob v objektu a často složitými podmínkami 

pro zásah [36,37]. Tímto jsou určeny i stávající podmínky požární bezpečnosti. 

 Tato kapitola nemá za cíl popsat vyčerpávající seznam prvků zabezpečení obchodních 

center, jež jsou nezbytné pro evakuaci, a nebo souvisí s požární bezpečností, ale pouze těch, 

které mají za cíl ovlivnit a usměrnit chování lidí při mimořádných událostech. 

 

9.1. Technická opatření OC a jejich parkovišť 

 Technická opatření jsou stavebně technická opatření, která vychází z platných 

právních norem a technických předpisů. Řídí se jimi již samotné zpracování projektové 

dokumentace, realizace stavby, stejně jako následné provozování. Pro naši potřebu uvažuji  

nejdůležitější následující opatření: 

� nouzový zvukový systém, 

� bezpečnostní tabulky, značky a značení, 

� nouzové a náhradní osvětlení, 

� únikové cesty, východy, schodiště, eskalátory a výtahy, 

� automatické a turniketové dveře, 

� panikové kování, 

� dopravní značení, zpomalovací retardéry, kruhové objezdy,  
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� světelné signalizační zařízení, informační panel, 

� mechanické zábrany, a 

� Check point parking (CPP). 

 

Správné by bylo mezi výčet technických opatření uvést systémy EPS, EZS a CCTV. 

Ačkoli jsou důležité často pro samotnou funkci většiny výše zmíněných opatření, 

chápu je jako prvky (systémy) nadřazené. Jejich popis je, podle mého názoru, nad rámec této 

práce. 

 

9.1.1. Nouzový zvukový systém (NZS) 

 Nouzový zvukový systém je systém, sloužící pro zesílení nebo distribuci zvuku. 

Jako vhodnější název bychom mohli uvést „evakuační rozhlas“. Pokud systém zároveň slouží 

i k řízení evakuace při požáru, může být použito i označení „požární rozhlas“. Tento systém 

je zpravidla napojen na elektronickou požární signalizaci (EPS), přes kterou je ovládán. 

V případě požáru je jeho prostřednictvím automaticky vyhlašována evakuace. Evakuaci 

objektu vyhlašuje dispečer jak v případě požáru, živelných pohrom, výhružné zprávy, nálezu 

nebezpečného předmětu a jiného ohrožení majetku a zdraví osob v objektu. Současně často 

slouží i k hlasitému přenosu zpráv, ozvučení prodejen hudbou, vyhlašování informačních 

a poplachových hlášení. 

 Důležitá vlastnost při reprodukci zvuku, je jeho čistota. Umožňuje rozlišení informace 

posluchačem, souvisí s kvalitou návrhu a realizací zvukového systému. Nesporně důležitým 

je také samotný obsah sdělení. Informace, kterou obsluha vydává, musí být posluchačem vždy 

správně pochopena, aby na ni zareagoval požadovaným způsobem. Souvisí zároveň 

i s výslovností mluvčího a již zmíněnou čistotou zvuku. 

Obchodní domy při zpracování dokumentace požární ochrany (PO) současně definují, 

jakým způsobem budou návštěvníci informováni o nastalém nebezpečí. Např. OC Futurum 

Ostrava má předem definovány dvě varianty vyhlášení požárního poplachu (viz Tab. č. 6). 

V příloze (Příloha č. 4) je možno shlédnout Požární poplachovou směrnici OC Futurum 

Ostrava, odkud jsem danou informaci čerpala. 

Tab. č. 6 Základní varianty sdělení při vyhlášení požárního poplachu 

Základní varianty sdělení při vyhlášení požárního poplachu 

Varianta 1 „Vážení zákazníci, prosím omluvte sníženou účinnost klimatizace.“ 

Varianta 2 „Vážení zákazníci, z technických důvodů prosíme opusťte obchodní centrum.“ 
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Ve většině případů bezpečnostních incidentů a řádného provedení případné evakuace 

každý nájemce odpovídá za postup svých zaměstnanců, pracovníků a zákazníků/návštěvníků. 

Nájemci musí postupovat v souladu s evakuačním plánem a podle požární poplachové 

směrnice. Zároveň jsou povinni plnit pokyny správce objektu, pracovníků ostrahy, případně 

velitele zásahu HZS. 

Za předpokladu, že obsluha nouzového zvukového systému není dostatečně 

proškolena a instruována, může vydat nesrozumitelné hlášení. Takovým případem byl požár 

v Palladiu (viz Příloha č. 1). Podle zaznamenaného svědectví se z nouzového zvukového 

systému nejprve ozývalo nesrozumitelné hlášení. Ačkoli někteří toto hlášení vnímali, 

nerozuměli mu. Teprve po několikerém opakování ubral dispečer na hlasitosti a bylo mu 

konečně rozumět. V hlášení se opakovala výzva, aby si „nájemci vzali své nejnutnější věci 

a urychleně se dostavili k východu. Nikdo neměl panikařit“ [38]. Návštěvníci skutečně 

nepanikařili. V hlášení se totiž vůbec nemluvilo o zákaznících Palladia, pouze o nájemcích. 

 

9.1.2. Bezpečnostní tabulky a značky 

 Vyjadřují obecné bezpečnostní sdělení. Jsou tvořeny kombinací barev, geometrických 

tvarů a spolu s grafickým symbolem nebo textem zpřesňuje konkrétní bezpečnostní informaci. 

Účelem těchto prvků je upozornit na předměty nebo situace, které mají vliv na bezpečnost 

nebo zdraví osob. Rozlišujeme značky zákazu, výstrahy, příkazu a informativní. 

Liší se od sebe jak barevně, tak významem sdělení (viz Tab. č. 7).  

Z hlediska žádoucího chování osob v obchodních centrech při mimořádné události 

jsou nejdůležitější značky s informativním významem. Jinými slovy značení, jejichž význam 

souvisí s řešením situace pro případ úniku. Návštěvníci OC se v prostředí ne vždy dostatečně 

orientují již za běžného provozu (stavu). V situacích, kdy může dojít ke zhoršení viditelnosti 

(třeba z důvodu zakouření prostoru), se orientace stává ještě více nepřehlednou. Tato značení 

mají v případě nebezpečí pomoci lidem při evakuaci udržet klidné a racionální myšlení. 

Osoba, jenž se pohybuje v jejich blízkosti, jimi musí být jednoznačně navedena k nouzovému 

východu. Pro dobrou orientaci mají být značky a tabulky dost velké, viditelné, mít 

jednoznačný význam a být dostatečným řešením pro případ úniku. Všechny značky označující 

východy a únikové cesty musí mít jednotné barvy a provedení. I při přerušení dodávky 

energie je důležité, aby byly viditelné a rozpoznatelné minimálně po dobu nezbytně nutnou 

k bezpečnému opuštění objektu. 
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Tab. č. 7 Obecné rozdělení značení 

Obecné rozdělení značení 

Význam Symbol Barevné označení Příklady použití 

Zákaz 
Stůj  

červená x bílá 
značky pro zastavení, 
nouzové zastavení, značky 
zákazu 

Příkaz 
 

modrá x bílá 
příkaz k použití osobních 
ochranných prostředků 

Výstraha 
Riziko nebezpečí  

žlutá x černá 
výstraha nebezpečí, výstraha 
pro schody, překážky apod. 

Informativní 
 

zelená x bílá 
únikové cesty, nouzové 
východy, stanice první 
pomoci 

Požární ochrana 
 

červená x bílá  

 

Bezpečnostní tabulky a značky jsou standardně vyráběny v plastovém provedení, jako 

samolepící fólie, z hliníku nebo také z fotoluminiscenčního (samosvítivého) materiálu. 

Tabulky a značky z fotoluminiscenčního materiálu mohou být vzhledem ke svým vlastnostem 

použity jako alternativou k osvětlení z náhradních zdrojů. Kombinací jednotlivých značek pak 

lze vytvořit souvislý systém umožňující bezpečnou evakuaci osob. 

V předchozí kapitole č. 7. jsem popsala jev, kterému se odborně říká afilace. 

Jen pro připomenutí doplňuji, že se jedná o jev, kdy lidé na ohrožení reagují vyhledáním 

blízkosti důvěrně známých osob a míst. V souladu s touto teorií chování můžeme při evakuaci 

očekávat, že většina lidí půjde stejnou cestou a východem, kterým sem přišli. Jestliže to bude 

nutné, únikových cest, požárních schodišť a jiných únikových koridorů využijí spíše 

zaměstnanci OC, jelikož tyto cesty zpravidla dobře znají. V běžném životě si lidé 

bezpečnostního značení příliš nevšímají. Bylo by proto vhodné naučit veřejnost toto značení 

vnímat a naučit je se podle nich správně orientovat. 

 

9.1.3. Nouzové osvětlení 

 Nouzové osvětlení je osvětlení, které se zřizuje pro případy, kdy dojde k selhání 

normálního osvětlení. K selhání může dojít za různých okolností, může jím být výpadek 

napájení ze sítě, porucha na přívodním vedení, havárie na rozvodném zařízení apod. Nouzové 

osvětlení musí být napojeno na záložní zdroj. V následující tabulce (Tab. č. 8) je znázorněno 

rozdělení nouzového osvětlení z hlediska funkce. 
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Tab. č. 8 Rozdělení nouzového osvětlení podle funkce 

Rozdělení nouzového osvětlení podle funkce 
náhradní osvětlení  

nouzové osvětlení únikových cest, prostorů s velkým rizikem 
nouzové únikové 
osvětlení protipanické osvětlení 

 

Pro zajištění viditelnosti při evakuaci je osvětlení požadováno v celém prostoru. 

Náhradní osvětlení zabezpečuje přímou náhradu za normální osvětlení, zpravidla při výpadku 

nebo přerušení dodávky elektrické energie z běžného zdroje. Proto je toto osvětlení 

napojeno pro případy výpadků na náhradní nebo záložní zdroj elektrické energie. Účelem 

nouzového osvětlení únikových cest je osobám v budově umožnit bezpečný odchod. Pokud 

vypadne normální napájení, poskytuje dostatečné podmínky pro vidění a základní orientaci 

především v únikových cestách. Zároveň zajistí snadné dosažení a použití protipožárních 

a bezpečnostních zařízení. Hlavní úlohou protipanického osvětlení souvisí s omezením 

možného rozvoje paniky a má umožnit přítomným osobám bezpečný pohyb směrem 

k únikovým cestám. Používá se zpravidla v prostorách, kde nejsou určeny únikové cesty 

(haly, prostory o celkové ploše větší než 60 m2) nebo v menších prostorech, kde může být 

najednou přítomno velké množství lidí. 

 

9.1.4. Únikové cesty, východy, schodiště a výtahy [39] 

Úniková cesta je komunikace, která umožňuje bezpečnou evakuaci osob ze stavby 

nebo její části ohrožené požárem na volné prostranství, kde nemohou být ohroženy. Únikové 

cesty a východy svým počtem, polohou, kapacitou a technickým vybavením a konstrukčním 

provedením musí odpovídat normovým hodnotám a tím vytvářet předpoklady k bezpečnému 

úniku osob. Základní rozdělení únikových cest se podle stupně ochrany dělí na nechráněné 

únikové cesty (NÚC) a chráněné únikové cesty (CHÚC). Na každé únikové cestě musí být 

zřetelně označeny únikové východy, evakuační východy, evakuační výtahy a směry úniku 

osob. Směr úniku je vždy do volného prostoru. Důležité je také osvětlení a především trvalá 

průchodnost komunikačních prostor. 

Stavby pro shromažďování většího počtu osob, mezi které patří i obchodní centra, 

musí být vybaveny evakuačními výtahy. To pochopitelně neplatí, pokud má OC pouze jedno 

nadzemní podlaží (1.NP). Výtahy sloužící pro evakuaci musí mít zajištěnu dodávku dvou 

na sobě nezávislých elektrických zdrojů. Jako únikové cesty z vyšších podlaží mohou být 

použita také úniková schodiště.  
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 Praxe ukazuje na časté nedodržování základních pravidel v této oblasti. V roce 2008 

provedli hasiči téměř 13 tisíc kontrol a z jejich výsledků vyplývá, že pouze 

u 43% kontrolovaných subjektů nenašli žádné závady [40]. Chyby se neustále opakují. 

Názorný příklad viz obrázek (Obr. č. 7). 

 
Obr. č. 7 TESCO Stores ČR, a.s. Ostrava 23.4.2010 (vlastní foto) 

 

9.1.5. Automatické posuvné a turniketové dveře 

Tyto typy dveří bývají standardním řešením hlavních vstupů do obchodních center 

a obecně do jiných velmi frekventovaných vstupů. Automatické dveře zajišťují vstup i východ 

bez nutnosti manipulace s nimi. Posuvné dveře se skládají ze dvou dveřních křídel, která 

se při otevření od sebe oddalují. Turniketové dveře mají 3-4 křídla, která se při zaznamenání 

pohybu čidlem otáčejí. Nové typy turniketových (karuselových) dveří umí při mimořádných 

situacích automaticky sklopit všechna křídla karuselů tak, aby umožnily bezpečný únik osob 

z budovy [41]. Starší typy se používají v tzv. „panikovém provedení“. Otočná křídla dveří 

se dají manuálně sklopit buď ke střednímu sloupu, nebo za prosklené vitríny. Tím se vytvoří 

široký únikový východ. 

 

9.1.6. Panikové kování 

 Je speciální kování, které zajišťuje bezpečný únik osob z budov před hrozícím 

nebezpečím. Principem tohoto kovaní je, že po jednoduchém stlačení horizontálního madla, 

dojde k okamžitému uvolnění dveřního křídla ve směru východu. Ovládání by mělo být 

snadné i pro osoby bez dřívější znalosti tohoto zařízení. 
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 Často uváděnou chybou při použití je mnohdy instalace panikového kování pouze 

na dveřích u východů ze shromažďovacího prostoru. Podle ČSN 73 0831:2000 [42] musí být 

panikové kování instalováno po celé trase úniku. Z praxe jsou známy případy, 

kdy se zpravidla po kolaudaci odstraní grafický symbol znázorňující způsob použití, 

aby byl nahrazen např. textem: „…nepoužívat, chráněno alarmem!!!“ [43]. Tím chce majitel 

zajistit znemožnění výstupu či vstupu nepovolaných osob, krádeže apod. 

 

9.1.7. Dopravní značení, zpomalovací retardéry, kruhové objezdy 

 Všechny vyjmenované prvky mají ovlivnit bezpečnost a plynulost provozu 

na parkovištích, popř. v podzemních garážích, náležících k obchodním centrům. 

Dopravní značení obecně určuje chování řidičů v provozu. Nejčastější značení, se kterým 

se můžeme setkat u obchodních center jsou značky: 

� upravující přednost (hlavní a vedlejší komunikace, přednost zprava), 

� zákazové (zákaz vjezdu, zákaz odbočení), 

� příkazové (přikázaný směr jízdy, kruhový objezd), 

� informativní provozní (parkoviště, vyhrazené parkoviště, kryté parkoviště, 

parkoviště s parkovacím automatem, zpomalovací práh, směr výjezdu, 

jednosměrný provoz, přechod pro chodce, atd.). 

 

Na  křižovatce, kde není přednost v jízdě rozlišena dopravními značkami, je řidič 

povinen dát přednost v jízdě všem vozidlům předjíždějícím zprava.  Na kruhovém objezdu má 

přednost vozidlo, které se na kruhovém objezdu již nachází. Řidiči mají tyto pravidla většinou 

dostatečně vštípena. Pokud dopravní značení chybí, automaticky se jimi řídí. 

Rychlost jízdy na parkovištích nesmí překročit 20 km/hod. Na některých parkovištích 

se můžeme setkat s bezpečnostními prvky, jenž uměle upravují rychlost. Jsou jimi kruhové 

objezdy a příčné prahy. Co se týče podzemních parkovišť, maximální povolená rychlost  

je většinou 10 km/hod. V OC Avion Shopping Park je to  třeba 15 km/hod (Obr. č. 8). 

Při vjezdu do prostor často nalezneme již zmíněný příčný práh. Do některých podzemních 

parkovišť OC je zakázán vjezd vozidel s pohonem LPG.  
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Obr. č. 8 Vjezd do podzemní garáže, Avion Shopping Park 14.4.2010 (vlastní foto) 

 

9.1.8. Světelné signalizační zařízení, informační panel (Count panel) 

 U vjezdu (výjezdu) do podzemního parkoviště mají některé OC instalovány světelné 

signály dvoubarevné soustavy (semafory). V případech, kdy je parkoviště placené, bývá před 

výdejním stojanem parkovacích lístků umístěn pomocný semafor. Semafory mohou být 

doplněny informačním panelem (tzv. „Count panel“), jenž ukazuje počet volných míst 

v podzemním parkovišti. Možnou variantu vidíme na obrázku (Obr. č. 8). 

 

9.1.9. Mechanické zábrany 

 Mezi mechanické zábrany, ovlivňující chování osob v OC při MU, můžeme zařadit 

např. mříže (nůžkové, rolovací), rolovací vrata, závory, bezpečnostní dveře a vstupní zábrany. 

Rolovací a nůžkové mříže slouží pro uzávěry prodejen v nákupních centrech na ochranu 

výloh a průchodů. V některých obchodních centrech jsou nonstop otevřeny hypermarkety. 

Proto mohou být po skončení prodejní doby ostatních nájemců mřížemi uzavřeny i některé 

celé sekce OC. Roletové mříže zároveň nachází uplatnění na okenních otvorech a ve vjezdech 

do podzemních garáží, kde je povinné větrání. Rolovací vrata se používají pro zamezení 

vstupu (vjezdu) do podzemních parkovišť. Spouští se zpravidla po ukončení provozní doby. 

Mohou být také spuštěny v případě vyhlášení požárního poplachu (evakuace) OC, aby bylo 

zabráněno vjezdu dalším návštěvníkům. Závory mají za úkol zabránit vjezdu na parkoviště. 
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Vstupní zábrany a vstupní zařízení spojujeme zpravidla s prostory hypermarketů. 

Patří mezi ně bezpečnostní otočné kříže, průjezdy pro nákupní vozíky, výkyvné turnikety, 

pokladní závory různých typů, nouzové východy apod. Všechny z uvedených prvků mají 

především zamezit krádežím. Pokud se tyto prvky napojí na systém EPS, mohou 

se např. při vyhlášení poplachu automaticky otevřít turnikety ve směru východu. 

Tím poskytnou jeden únikový východ navíc. I ostatní prvky vstupních zábran a zařízení 

jsou zabezpečeny panikovým jištěním. Na obrázku (Obr. č. 9) je znázorněna pokladní závora 

opatřená informační tabulkou. Je na ní vidět již značné opotřebení. Na některých závorách 

v tomto hypermarketu se dané značení již dokonce nenacházelo. 

 

 
Obr. č. 9 Pokladní závora, OC Futurum Ostrava, TESCO 14.4.2010 (vlastní foto) 

 

9.1.10. Check point parking (CPP) 

 Některá obchodní centra mají placená parkoviště. Jako příklad můžeme uvést 

např. OC Vaňkovka v Brně nebo OC Palladium v Praze. U vjezdu (výjezdu) na parkoviště 

stojí tzv. Checkpoint parking (CPP). Jeho součástí je vydavač časových lístků a pokladna. 

Návštěvník při příjezdu stiskne tlačítko na vjezdovém stojanu a ten mu vydá lístek s čárovým 

kódem, na němž je zaznamenán čas příjezdu. Po odebrání lístku se automaticky otevře závora. 

Před odjezdem z parkoviště odevzdá parkovací lístek obsluze na pokladně a zaplatí 

požadovanou cenu parkovného. Následně je mu umožněn odjezd zvednutím závory. 
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 V příloze (Příloha č. 1) se zmiňuji o případu, kdy po vyhlášení požárního poplachu 

obsluha CPP dále vybírala poplatek za parkování. Tím se vytvořila fronta a zvýšilo se možné 

riziko, kterému byli tito čekající lidé vystaveni. V ČR je praxe taková, že při vyhlášení 

požárního poplachu/evakuace lidé musí zanechat svá vozidla v prostorách podzemního 

parkoviště a co nejrychleji opustit budovu. K podobné situaci jako v australském OC by však 

mohlo velice snadno dojít, pokud by obsluha pokladny nebyla třeba dostatečně informována 

o tom, jak se má v případě mimořádné události zachovat. 

 

9.2. Organizační opatření 

Mezi organizační opatření řadím následující: 

� domovní řád, 

� bezpečnostní dokumentace (evakuační plán, požární poplachová směrnice, apod.), 

� bezpečnostní agentury (ostraha objektu), 

� informace veřejnosti, 

� evakuační cvičení, a 

� vnitřní uspořádání prodejen. 

 

9.2.1. Domovní řád OC 

 Některá OC vydávají vlastní směrnici domovní řád, jinak také nazývanou třeba 

jako provozní řád objektu. Účelem domovního řádu je upravení podmínek pro provoz 

objektu, vymezení pravidel pro pohyb, chování osob v objektu a také upravení vztahu mezi 

nájemci a pronajímatelem obchodního centra. Kromě samotného popisu provozního řádu 

objektu v něm také často nalezneme řád ostrahy objektu, požární poplachovou směrnici, 

definice bezpečnostních incidentů s pravidly chování v mimořádných situacích, zásady 

rozpoznávání nebezpečných zásilek nebo postup činnosti příjemce výhružné zprávy apod. 

Domovní řád není přístupný širší veřejnosti. 

 V prostorách OC je možno, zpravidla na viditelných místech, nalézt návštěvní řád, 

dále provozní řád veřejného a podzemního parkoviště (informace v nich obsažené 

jsou i v domovním řádu OC). Oba dokumenty jsou k dispozici veřejnosti a informují je o tom, 

jak se mají chovat při návštěvě OC i při možném vzniku mimořádné události. 
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9.2.2. Dokumentace požární ochrany 

 Podle  vyhlášky MV ČR č. 246/2001 o požární prevenci, ve znění pozdějších 

předpisů [30], zpracovávají OC dokumentaci požární ochrany. Mezi druhy dokumentace PO 

patří např.: stanovení organizace zabezpečení požární ochrany,  požární řád, požární 

poplachové směrnice, požární evakuační plán, dokumentace o provedeném školení 

zaměstnanců a odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární 

ochrany, atd. Podrobnosti lze najít ve výše uvedené vyhlášce [37]. Požární poplachové 

směrnice a evakuační plány musí být vyvěšeny na přístupných a viditelných místech. 

 

9.2.3. Bezpečnostní agentura (ostraha objektu) 

Částečně jsem již zmínila funkci bezpečnostních agentur (dále BA) v kapitole č. 4.3. 

Ve skutečnosti zastávají zaměstnanci ostrahy, ve vztahu k bezpečnosti návštěvníků v případě 

MU, velice významnou roli. Konkrétní odpovědnosti a pravomoci jsou dány smlouvou mezi 

správcem OC a jím najímanou bezpečnostní agenturou. Následně jsou implementovány 

do domovního řádu a bezpečnostní dokumentace. Každé obchodní centrum může nastavit jiné 

podmínky, proto je nutno chápat následující text pouze jako orientační, přestože vychází 

z reálných podkladů [22]. 

Zaměstnanci BA zajišťují v OC obsluhu tzv. „velínu“. Velín můžeme popsat jako 

stanoviště řízení bezpečnostních požárních a technologických zařízení objektu. Je na něj 

napojen kamerový systém (CCTV), elektronické zabezpečovací systémy (EZS) a v neposlední 

řadě elektronická požární signalizace (EPS). Obsluha je zde přítomna 24 hodin denně, tvoří 

ji zpravidla 1-2 zaměstnanci. Často jsou označováni jako dispečeři. Velín slouží mimo jiné 

i jako ohlašovna požáru. V případě MU (požáru, živelných pohrom, výhrůžné zprávy, 

nalezení nebezpečného předmětu a jiného ohrožení majetku a zdraví osob v objektu) 

vyhlašuje dispečer celkovou (částečnou) evakuaci objektu. Dispečer průběžně řídí evakuaci 

nouzovým (evakuačním) rozhlasem. Při samotné evakuaci asistují pracovníci ostrahy. 

Ostrahou rozumíme strážné, kteří vykonávají pochůzkovou a kontrolní činnost v rámci 

ostrahy objektu. Službu vykonávají 24 hodin denně, ve společných prostorách OC, 

parkovištích a na příjezdových komunikacích. Spolu s dispečery se domlouvají pomocí 

prostředků radiového spojení (vysílačka nebo mobilní telefon). 

Na parkovacích plochách jsou řidiči vozidel povinni dodržovat pravidla silničního 

provozu [44] a řídit se pokyny pracovníků ostrahy centra. Ti, pokud je to nutné, mají právo 

regulovat pohyb jednotlivých vozidel v zájmu zajištění plynulého provozu v areálu objektu. 
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Během evakuace musí dbát všechny osoby přítomné na parkovacích plochách pokynů 

pracovníků ostrahy, v prostorách podzemních garáží také pokynů dispečera z nouzového 

(evakuačního) rozhlasu. Při vzniku dopravní nehody musí účastníci informovat neprodleně 

dispečera objektu, vyčkat příchodu ostrahy a příjezdu Policie ČR. 

Všichni zaměstnanci jednotlivých nájemců musí být seznámeni se všemi předpisy 

týkající se evakuace a požáru. Při evakuaci jsou nájemci zodpovědní za postup svých 

zaměstnanců, pracovníků a dokonce zákazníků/návštěvníků v souladu s evakuačním plánem. 

Také oni musí dodržovat pokynů dispečera objektu, ostrahy, případně velitele zásahu HZS.  

 

9.2.4. Informace veřejnosti 

 Do této kapitoly bych chtěla zahrnout webové stránky nákupních center 

a katalogy/letáky zasílané do schránek. Poskytují především informace o pořádaných akcích 

v OC, akčních nabídkách zboží, jednotlivých obchodech, dostupných službách nebo jiných 

zajímavostech. Za úkol mají především nalákat zákazníky k návštěvě. Naproti tomu můžeme 

na webových stránkách nalézt podrobné průvodce jednotlivých center (Obr. č. 10). 

Některé jsou zpracovány poměrně jednoduše, jiné mají důmyslně propracovaný interaktivní 

model. Bezesporu jsou obě varianty vhodným způsobem, jak usnadnit orientaci zákazníka 

v OC. 

 
Obr. č. 10 Interaktivní mapa OC Letňany [45] 
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9.2.5. Evakuační cvičení 

 Podle zákona [36] musí být zajištěno školení vedoucích pracovníků o požárních 

ochraně. Ve většině případů jej zajišťuje správce objektu. Proškolení vedoucí pracovníci mají 

následně za úkol seznámit s osnovou proběhlého školení všechny ostatní zaměstnance 

(popř. brigádníky). Nejdůležitějším způsobem přípravy je však evakuační cvičení. Jeho cílem 

je procvičit činnosti prováděné při vzniku MU, prověřit spolupráci mezi jednotlivými 

subjekty podílejících se na řešení mimořádné situace a prověřit komunikační toky. 

Nácvik je organizován a řízen podle plánu evakuačních cvičení, v četnosti zpravidla jednou 

ročně. OC si k evakuačnímu cvičení vybírají dobu těsně po začátku otvírací doby, kdy je zde 

nejméně zákazníků. Přestože se při něm naprosto reálně nemůže projevit chování lidí, jaké by 

mohlo nastat při „nákupní špičce“, je vhodnou příležitostí k prověření evakuačních plánů, 

stejně jako schopností osob pověřených organizováním evakuace (především dispečeři 

a ostraha objektu). 

 

9.2.6. Vnitřní uspořádání prodejen 

 Ačkoli se jedná do jisté míry o technická opatření, řadím jej mezi opatření 

organizační, protože o vnitřním uspořádání zboží v jednotlivých prodejnách rozhoduje jejich 

nájemce. Právě vnitřní uspořádání, dle mého názoru, významně ovlivňuje chování osob v OC  

nejen při MU. Častou taktikou některých prodejců např. s elektrospotřebiči nebo nábytkem, 

je uspořádat zboží tak, aby zákazník musel projít celou prodejnou. Pochopitelně jediným 

záměrem je prodat co nejvíce zboží. Pokud člověk nenavštěvuje tyto prodejny pravidelně, 

nebo má špatný orientační smysl, velice snadno ztratí přehled o tom, kde se právě nachází. 

A to i navzdory četným ukazatelům správného směru. 

Ideálním příkladem je obchodní dům IKEA (majitelem OC Avion Shopping Ostrava 

park  je Inter IKEA Centre). Samotná budova má 2 podlaží. Pokud se zde dostatečně 

nevyznáte, budete muset nejdříve projít celé vrchní patro, aby jste se následně mohli vydat 

opět přes celé přízemí až k pokladnám. Prodejní plocha je skutečně úctyhodná, 

a tak i rychlejší chůzí trvá poměrně dlouho, než ji celou projdete. Všude je mnoho zboží, které 

upoutává pozornost. Bezpečnostní značení v takovém prostředí snadno zaniká. Členitá 

dispozice složená z regálových systémů, prodejních akčních košů, nebo rozdělení prostoru 

příčkami, v době vysoké návštěvnosti značně stěžuje pohyb. Lidé se mačkají, musí 
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se přizpůsobit rychlosti pohybu jiných lidí, jinak řečeno „jít s davem“. Na takovém místě 

by mohlo snadno dojít vlivem MU k hromadné panice, jak jej popisuji v kapitole č. 7. 

 

9.3. Shrnutí 

V předešlém textu jsem se snažila shromáždit a popsat co nejvíce možných opatření, 

které subjektivně chápu jako prvky ovlivňující chování návštěvníků v nákupních centrech. 

Výčet jistě není definitivní a mohli bychom jich najít mnoho dalších. Za nejdůležitější 

z technických opatření považuji nouzový zvukový systém (evakuační rozhlas), bezpečnostní 

značení, nouzové osvětlení, při vjezdu do podzemních garáží pak světelné signalizační 

zařízení spolu se závorami. Z těch organizačních opatření bych za nejdůležitější označila 

především evakuační cvičení, požární poplachovou směrnici. Podle této směrnice 

a evakuačního plánu se řídí evakuace objektu. V návaznosti na tato opatření jsou velice 

důležití zaměstnanci bezpečnostní agentury, působící jako dispečeři a ostraha objektu. 

V případě nastalé MU by to měli být právě tito lidé, kdo primárně ovlivní chování 

návštěvníků. 
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10. Návrh možných opatření k usměrnění chování osob při 

MU 

 Po prostudování dostupné literatury, dotýkající se chování lidí při mimořádných 

událostech a katastrofách, jsem dospěla k některým návrhům a doporučením. Při návrzích 

jsem také zohlednila nejen osobní zkušenosti, ale i poznatky z pohovorů s managementem 

OC, ostrahou a různými zaměstnanci pracujícími v obchodních centrech. 

 

10.1. Bezpečnostní značení 

 V záplavě zboží nákupních center, i vůči výraznému grafickému designu výloh, bývá 

bezpečnostní značení poměrně nenápadné (Obr. č. 11). Lidé je proto téměř nevnímají. Změna 

stávající grafiky je nereálná, nejspíš i nevhodná. Návrh o vytváření méně nápadného designu 

v OC je také nemyslitelný. Proto se jako reálné jeví spíše naučení lidí toto značení vnímat, 

popř. aktivně vyhledávat. Jako zásadní v tomto ohledu vidím preventivní výchovnou činnost 

v oblasti PO dětí ve školách. Její součástí by měla být i orientace v bezpečnostním značení. 

Dále je důležité kvalitní školení o požární ochraně na všech pracovištích, zaměstnanců OC 

a pracovníků ostrahy  nevyjímaje. 

 

 
Obr. č. 11 Únikový východ vlevo, OC Futurum 14.4.2010 (vlastní foto) 
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10.2. Parkoviště, podzemní garáže 

 Přilehlá parkoviště jsou zpravidla poměrně dobře značena. Pokud značení chybí, řídí 

se řidiči pravidly, která ukládá zákon [44]. Při hromadném odjezdu návštěvníků osobními 

vozidly, může na některých úsecích dojít k zácpám. V tomto případě má povinnost řídit 

dopravu zaměstnanec ostrahy objektu. Tento zaměstnanec by měl mít teoretické znalosti 

o řízení dopravy pro potřeby OC, nejlépe doplněné o praktické zkušenosti. Pro rychlejší 

opuštění by bylo vhodné, aby z parkovišť existovalo vždy více výjezdů. V podzemních 

garážích je poměrně složitá orientace i přes veškerá značení. V případě MU musí být vjezd 

do podzemních garáží neprodleně uzavřen, zde přítomní návštěvníci informováni o možném 

nebezpečí (pomocí NZS) a s pomocí ostrahy OC odsud vyvedeni. 

 

10.3. Vnímání rizika – postoje k riziku 

 Zcela normální vlastností člověka je se domnívat, že jemu se nemůže nic stát. 

Souvisí to s přirozeným obranným mechanismem, jenž nám pomáhá se vyrovnat 

s nepříznivými událostmi v našem okolí. Lidé mají o možných rizicích v OC nízké povědomí. 

I proto, že v tisku a jiných médiích se s nimi téměř nesetkáváme. Při průběhu této práce jsem 

se snažila najít např. články a statistiky o anonymních hlášeních bomb. Podle jednoho 

z manažerů OC Futurum Ostrava, konkrétně u nich k takovému hlášení dochází 1x ročně. 

Zmínky ani statistiky o incidentech však prakticky nejsou k nalezení. Domnívám se, 

že zveřejňování i menších incidentů může dopomoci k ovlivněné správného postoje veřejnosti 

vůči nebezpečí v obchodních centrech. A následně dosažení žádoucího chování těchto osob 

při MU. Využity přitom mohou být právě webové stránky, katalogy a letáky konkrétních OC, 

místní tisk, nebo regionální zprávy. 

 Z vlastní zkušenosti mohu uvést návštěvu OC Avion Shopping Park v Ostravě 

dne 14. dubna 2010 přibližně v 16:15 hod. U vnitřního vchodu do podzemních garáží svítilo 

značení informující o zákazu vstupu z důvodu nebezpečí otravy (Obr. č. 12). Přes toto 

varování mnozí, včetně mne, do prostoru garáže vstoupili. U mě značení pochopitelně 

vzbudilo pozornost. V samotném podzemním parkovišti byly k nalezení další podobné značky 

(Příloha č. 5), avšak spolu s ostatními jsem je nebrala vážně. Nejen proto, že nebylo nic cítit, 

ale ani z rozhlasu se neozvalo žádné upozornění na možné nebezpečí. Místo toho rozhlas dále 

reprodukoval reklamu na mléko z automatu. Při vjezdu stojící zaměstnanec ostrahy očividně 

o ničem nevěděl, ani vjezd do garáží nebyl uzavřen. 
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To mne utvrzuje v domněnce, že samotné bezpečnostní značení skutečně nestačí. 

Mělo by být vždy doplněno přesnými informacemi a pokyny zvukového charakteru, o tom, 

jak se lidé mají chovat. 

 
Obr. č. 12 Zákaz vstupu, Avion Shopping Park Ostrava 14.4.2010 (vlastní foto) 

 

10.4. Krizová komunikace 

 Krizová komunikace je často spojována především s lidmi zasaženými mimořádnou 

událostí. Je důležité si ale uvědomit, že pomocí správné krizové komunikace můžeme ovlivnit 

chování lidí ještě mnohem dříve, než jsou skutečně ohroženi. Zaměstnanci v OC potvrzují 

častou neochotu zákazníků opustit své nákupní vozíky, byť ještě ani nezaplatili zboží. 

Dokonce jsou schopni se rozčílit, když obsluha pokladny uzavře kasu a opustí stanoviště, 

shodně s postupem podle evakuačního plánu. Právě na pracovnících ostrahy i dispečerů 

je situaci zvládnout a přesvědčit zákazníky o nutnosti okamžité evakuace. Bylo by vhodné, 

aby si právě tito zaměstnanci osvojili základní pravidla krizové komunikace: 

 

Klíčová sdělení 

Při tvorbě klíčových sdělení se řídíme několika pravidly. V prvé řadě by to, co chceme 

říct, mělo být strukturované a organizované. Dále je vhodné se omezit vždy jen na 3 klíčová 

sdělení, která se budou pohybovat v rozmezí 7-12 slov. Vzhledem k tomu, že lidé mohou část 

sdělení přeslechnout, a nebo jej nemusí napoprvé vůbec zaregistrovat, je důležité sdělení 

zopakovat.  
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3 otázky, na které si je vhodné odpovědět při formulaci sdělení 

� 3 nejdůležitější věci, které by lidí měli vědět 

� 3 nejdůležitější věci, které by lidí chtěli vědět 

� 3 věci, které, pokud by byly zdůrazněny, by vedly k dezinformacím 

 

Základní pravidla poskytování krizové komunikace 

1) Poskytovat omezené množství jasně formulovaných informací (maximálně 3 klíčová 

sdělení, každé z nich podpořit 2-4 fakty). 

2) Jednotlivá sdělení udržet krátká (9 vteřin nebo 3-12 slov). 

3) Sdělení opakovat. 

4) Využít vizuální podpory (grafika, obrázky). 

5) K vyvážení jedné negativní informace je třeba využít 3 pozitivní. 

6) Vyhnout se záporům (ne, nikdy, nic, nikdo), používat pozitivní formulace. 

7) Kontrolovat svou neverbální komunikaci, která tvoří 50-75% obsahu sdělení [8]. 

 

10.5. LCD panely 

 Jsou moderním médiem pro dynamický přenos informací. Používají se i v některých 

OC pro reklamní nebo zábavní účely. Pokud jsou umístěny na vhodném místě, mohou být 

velice dobře využity pro informovaní návštěvníků o mimořádné události a vyhlášení 

evakuace, či jiných instrukcí. LCD panely by však měly být použity vždy pouze jako 

doplňkové zařízení podporující především instrukce dispečera. Nejen při MU by mohly být 

pouštěny prezentace s fotografiemi právě sloužících zaměstnanců ostrahy. Podle modelu 

sociálního chování, by se dalo předpokládat, že pokud si je lidé zapamatují, příznivě 

to ovlivní ochotu uposlechnout pokynů ostrahy.  

 

10.6. Segway Human Transporter 

Tento dopravní prostředek by  jistě našel praktické uplatnění ve většině obchodních 

centrech. Jedná se o transportér osob, který umožňuje vyvinout rychlost až 20 km/hod. 

Představuje ideální prostředek pro zaměstnance ostrahy, jak se rychle dostat do místa vzniku 

nebezpečí nebo kdekoli, kde je ho právě potřeba. Strážce je mnohem rychlejší, než kdyby šel 

pěšky, více nápadnější a má lepší rozhled. V současnosti ho používá již část zaměstnanců 

ostrahy v OC Letňany. 



 61 

 

10.7. Komunikace mezi návštěvníky 

 Pokud lidé navštíví OC jako skupinka dvou a více osob, jednotlivci často následují 

své zájmy, přičemž se mohou oddělit. Než se rozejdou, měli by si vždy domluvit nějaká 

pravidla. Tzn. informovat se kam půjdou, kdy a kde se setkají. Zejména rodiče menších dětí 

by je nikdy neměli pouštět z dohledu. Pokud v OC funguje dětský koutek, je v zájmu rodičů 

se informovat u zde přítomného zaměstnance, jaký je postup při evakuaci a kam by byly děti 

evakuovány. 

Většina z nás v dnešní době vlastní mobilní telefon. Na frekventovaných místech často 

přeslechneme jeho vyzvánění. Pokud se v OC oddělíme od svých blízkých, měli bychom 

jej čas od času zkontrolovat, jestli nemáme nepřijatý hovor popř. SMS.  

 

10.8. Základní pravidla chování při MU 

 Je již běžnou praxí seznamovat obyvatele se základním postupem při nařízené 

evakuaci pro případ jejich ohrožení MU nebo jinou katastrofou. Při evakuaci obchodního 

centra je postup specifičtější. Jednou z možností, jak návštěvníkům alespoň částečně vštípit 

vhodné chování při MU, je informativní činnost prostřednictvím webových stránek, katalogů 

a letáků nákupních center. Tyto informace by se měly týkat především žádoucího chování 

zákazníků v OC, v podzemních garážích a na parkovištích během mimořádné události. 
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11. Závěr 

 Při zmínce o hromadném chování při mimořádných událostech se nám většinou 

jako první vybaví bezhlavý útěk lidí a panika. Náš pohled na danou problematiku významně 

ovlivňují média, stejně jako filmoví tvůrci katastrofických snímků, kde je panika 

neodmyslitelnou součástí filmu. Předpokládáme, že jedinou logickou reakcí člověka 

na bezprostřední ohrožení musí být nutně panický útěk. Původní klasické teorie o hromadném 

útěku, často vycházely ze skutečných událostí, kdy podle svědků docházelo k panice. 

Těmto teoriím však odporovala četná svědectví o případech vzájemné pomoci. Hromadným 

chováním se sociologové začali více zabývat až po 2. světové válce. Postupem času došli 

k závěru, že spíše než panický útěk, je typičtější reakcí vyhledání blízkosti jiných důvěrně 

známých osob a míst. Tento jev se odborně nazývá afilace. Z provedených studií 

zároveň vyplývá, že i při zjevném ohrožení lidé nemyslí pouze na sebe, spíše mají starost 

o druhé. Především pak o svou rodinu, přátele, spolupracovníky. I když by sami bez větších 

potíží před hrozícím nebezpečím unikli, čekáním na ty pomalejší (vrácením se pro ně) 

se často zdrží natolik, že už je na samotnou záchranu pozdě. Nejnovější poznatky poukazují 

na tuto skutečnost jako na nejčastější příčinu úmrtí při MU a katastrofách, spíše než na ono 

příslovečné panické chování. 

 Při shromažďování informací mezi řídícím managementem, zaměstnanci 

a ostrahou OC jsem se setkala s nedostatečnou znalostí předpisů požární ochrany i interních 

předpisů. Jeden z oslovených pracovníků ostrahy obsluhující kamery dokonce nevěděl, 

že se v případě nutnosti podílí na evakuaci! Nedostatečná informovanost o úlohách 

při evakuaci byla znatelná i u některých zaměstnanců přilehlých obchůdků. Očividně 

je povědomí o požární ochraně (evakuaci) nedostatečné. Jak mohu z vlastní zkušenosti 

potvrdit, brigádníci nejsou o požární ochraně školeni téměř vůbec. Provádění školení, nejen 

o požární ochraně a BOZP, by proto mělo být důsledně dodržováno. 

 Jako velikým problémem v OC vidím především lhostejnost návštěvníků vůči 

pokynům dispečera a pracovníkům ostrahy. I když budou veškeré prvky bezpečnosti fungovat 

správně, pokud lidé ignorují pokyny odpovědných pracovníků, všechna opatření chránící 

návštěvníky před účinky MU ztrácí na účinnosti. Proto shledávám jako nutnost budovat 

důvěru mezi pracovníky OC a jejich návštěvníky. V případě MU je důležité poskytovat lidem 

dostatek správných/potřebných informací a rozvíjet u pracovníků bezpečnostních agentur 

schopnosti krizové komunikace. Pravidelný nácvik evakuace pak může nejen ovlivnit přístup 

zaměstnanců k PO, prověřit evakuační plány, ale zároveň případně pomoci zachránit životy. 
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Použité zkratky 

 

1.NP   První nadzemní podlaží 

AV   Akademie věd 

BA   Bezpečnostní agentura 

BOZP   Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

CCTV   Closed Circuit Television, uzavřený televizní okruh (kamerový 

systém) 

CPP   Check point parking, kontrolní bod parkoviště 

ČR   Česká republika 

DSM   Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, diagnostický 

a statistický manuál mentálních poruch 

EPS   Elektronická požární signalizace 

EZS   Elektronické zabezpečovací systémy 

HZS ČR  Hasičský záchranný sbor České republiky  

CHÚC   Chráněná úniková cesta 

IZS   Integrovaný záchranný systém 

LCD   Liquid Crystal Display, displej z tekutých kristalů 

LPG   Liquefied Petroleum Gas, zkapalněný ropný plyn 

MMR ČR  Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky 

MU   Mimořádná událost 

MV ČR  Ministerstvo vnitra České republiky 

NC   Nákupní centrum 

NÚC   Nechráněná úniková cesta 

OC   Obchodní centrum 

PCO   Pult centralizované ochrany 

PO   Požární ochrana 

PTSP   Posttraumatická stresová porucha 

SMS   Short Message Service, krátká textová zpráva 

USA   United States of America, Spojené státy americké  
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 1 

Přílohy 

Příloha č. 1 

Obecná statistika mimořádných událostí v obchodních centrech 

1) MU ve světě 

San Juan, Puerto Rico (21. listopadu 1996) 

V nákupním centru Humberto Vidal došlo explozi, jenž zabila 33 lidí a zranila více 

než 80 lidí. Nákupní centrum mělo pět nadzemních podlaží a jedno podzemní. V suterénu 

se nacházel sklad obuvi, v  přízemí pak prodejna obuvi, klenotnictví a prodejna s hudebními 

nástroji. V dalších patrech byly umístěny kanceláře společností. Po výbuchu byla budova 

prakticky zdemolována a musela být stržena. Jako nejpravděpodobnější teorií se jevila 

nastražená bomba některou z místních teroristických organizací. Avšak po vyšetřování 

se zjistilo, že explozi způsobil nahromaděný propanový plyn z porušeného plynového potrubí. 

Plyn se nahromadil právě v suterénu budovy Humberto Vidal. Ačkoli lidé cítili zápach 

a dokonce byla 2x kontrolována hladina přítomných plynů, přivolaní technici nic nezjistili. 

Až později se ukázalo, že měření prováděli nesprávně a neštěstí se mohlo zabránit. Zdrojem 

vznícení se stal zkrat na vypínači elektrického vedení [46]. 

 

Jižní Korea, Soul (29. června 1995)  

Obchodní dům Sampoong v Soulu patřil k nejnavštěvovanějším v Jižní Koreji. 

Tisícovka  zaměstnanců denně obsloužila 40 tisíc zákazníků. V této 5 patrové budově 

(1 podzemní patro a 4 nadzemní patra) došlo k otřesům v nejvyšším poschodí a následně 

se celá budova během 20 sekund prakticky sesula (Obrázek 1). Naděje na únik byla v podstatě 

nulová. Zdroje uvádí, že se při zřícení v budově právě nacházelo přibližně 1500 lidí.  Na místě 

zemřelo 501 lidí, 937 lidí bylo zraněno a 6 lidí se pohřešovalo. Ačkoli se ten den na jednom 

z nosných sloupů v nejvyšším patře objevila ráno velká prasklina a podlaha kolem jako 

by se propadla, nebyla budova ihned evakuována. Pouze byla uzavřena restaurace, jenž se zde 

nacházela a přístup do této části budovy byl uzavřen. Zaměstnanci restaurace navíc byli 

varování vedoucím údržby, že nikomu nesmí o prasklině říct. V 16 hodin byly praskliny již 

10 cm hluboké, stavební inženýr přítomný při výstavbě komplexu doporučil okamžité 

uzavření,  majitel však odmítl. Chvíli před 18 hodinou se budova zřítila. Původcem neštěstí 

se stalo špatné neprojektování budovy a neodborné přemístění ventilačních jednotek na střeše, 

čímž byla narušena statika [47]. 
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Obrázek 1  Sampoong, Jižní Korea [47] 

 

Čína, Jilin (16. února 2004) 

Nejméně 53 lidí zemřelo a 71 jich bylo zraněno při požáru v obchodním centru 

Zhongbai Commercial Plazza. Požár vznikl ve druhém poschodí této 4 patrové budovy 

ve skladu blízko kotelny, přibližně v 11:30 dopoledne. Oheň se rozvinul velice rychle a lidem 

odřízl cestu od únikových východů. Navíc vypadl proud a lidé ve tmě nemohli najít cestu ven. 

Mnoho lidí, aby uniklo před požárem, vyskočilo raději z okna. Většina obětí zemřela 

na následky pádu z oken, dále se udusili kouřem, jen málo z nich uhořelo. Příčinu vzniku 

požáru zdroj neuvádí [48]. 

 

Austrálie, Sydney (12. února 2008) 

V nákupním centru Broadway odpoledne explodovala elektrická rozvodná skříň, 

od které se následně rozšířil požár do celého přízemí. Protože došlo k výpadku elektrického 

proudu, museli při zásahu hasiči vysvobodit mimo jiné uvězněné zákazníky ve výtazích. 

Alarm se spustil až 5 minut poté, kdy vypukl požár. I přes hustý černý kouř, se všem lidem 

podařilo v pořádku opustit budovu. Většina svědků vypověděla, že mnoho lidí v nákupním 

centru si myslela, že se jedná pouze o protipožární cvičení. Proto ihned po spuštění alarmu 

neopustili budovu. Dokonce údajně zaměstnanci obchodního centra ještě po vypnutí alarmu 

klidně dále vybírali peníze za parkování. Než byli puštěni z parkoviště, museli návštěvníci 

čekat ve frontě [49]. 
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Velká Británie, Staffordshire (22. října 2008) 

 V odpoledních hodinách byla na toaletách nákupního centra Potteries nalezena 

neznámá látka. Čtyři zaměstnanci nákupního centra  museli být ošetřeni zdravotníky, jelikož 

měli podrážděné oči a dýchací cesty. Při prohledání byla nalezena na toaletách v horním patře 

neznámá látka. Kvůli bezpečnosti veřejnosti bylo rozhodnuto o evakuaci horního patra. 

Až později se  potvrdila domněnka, že se jedná o saponát [50]. 

 

Velká Británie, Bristol (29. prosince 2008) 

V centru města Bristol byl v dopoledních hodinách u lavičky nalezen podezřelý 

balíček. Protože byl navíc připojen k jakési hliníkové krabici, byla pro jistotu přivolána 

policie. Krátce po 11:30 hod. policie vytvořila ochranné pásmo v okolí 100 metrů kolem 

lavičky, evakuovala centrum města a blízké obchodní centrum Broadmead, ve kterém právě 

bylo několik tisíc zákazníků. Všechny čtyři vstupy do OC byly preventivně uzavřeny. 

Poté co bylo prohledáno i okolí, kvůli možnému umístění dalších podobných balíčků, 

pyrotechnici pomocí robota prozkoumali podezřelý balíček. Následně jej zničili odpálením. 

Celé akci přihlíželo za zábranami mnoho lidí. Po více než 3 hodinách bylo centrum opět 

otevřeno [51]. 

 

Bangladéš, Dhaka (14. března 2009) 

Nejvyšší nákupní středisko Bashundhara City má 22 pater a nachází se zde 2 tisíce 

obchodů a kavárny. Během dopoledních hodin vypukl v nejvyšších patrech požár, který 

se následně rozšířil do pěti až šesti pater. Při incidentu zemřelo 7 lidí a přes 50 jich bylo 

zraněno. Protipožární systém selhal a automaticky se nespustil. Několik lidí bylo zachráněno 

helikoptérou ze střechy budovy. Trvalo 10 hodin, než se hasičům podařilo požár uhasit, 

protože vypukl až 18. poschodí a hasiči neměli dostatečné vybavení pro zásah v takové výšce. 

Příčinu ohně zdroje neuvádí [52]. 

 

Austrálie, Glenorchy (19. října 2009)  

 Dopoledne mezi  10-11 hodinou se vlivem ohně v klimatizační jednotce do  celého 

obchodního centra Northgate rozšířil kouř. Vzápětí byla budova odpojena od elektřiny a přes 

sto lidí evakuováno ven. Doprava k OC byla odkloněna od centra z obou stran. Nedlouho 

poté, co byl požár lokalizován, uhašen a budova odvětrána, se lidé mohli vrátit zpět 

do obchodu. Nikdo nebyl zraněn [53]. 

 



 4 

USA, Atlanta, Clayton (2. prosince 2009)  

Z nákupního centra Southlake bylo evakuováno několik tisíc lidí poté, co muž 

převlečený za skřítka oznámil, že má v tašce výbušniny. Zaměstnancům ochranky byl známý 

tím, že pravidelně přicházel v různých kostýmech, proto jeho přítomnost nevzbuzovala 

podezření. Navíc v tomto předvánočním období je v zemi zvykem, že je zde muž převlečený 

za Santa Clause a děti jej chodí navštěvovat do jeho jeskyně, aby mu řekli, co si přejí 

k vánocům. „Skřítek“ zanechal dvě tašky u umělé jeskyně a pak vešel dovnitř. Tam sdělil, 

že má v tašce bomby. Nákupní centrum bylo ihned evakuováno a muž zatčen. Přivolaní 

pyrotechnici naštěstí nenašli v taškách nic nebezpečného [54]. 

 

Fěmecko, Mnichov (26. března 2010) 

V mnichovské části Grünwald hořelo nákupní centrum. Podle mluvčí mnichovské 

policie šlo o obrovský požár. Hořely nejen obchody, ale i přilehlé obytné domy. Z přilehlých 

obydlí museli hasiči evakuovat 13 lidí. Požár propukl kolem 4. hodiny ranní v obchodě 

se sportovními potřebami. Část objektu zcela lehla popelem. Nikdo nezemřel. Příčina zatím 

nebyla zjištěna [55]. 

 

2) MU v ČR 

 Jak již bylo řečeno, u nás podle dostupných informací k žádné vážné MU události 

zatím nedošlo. Jen občas se můžeme dočíst o evakuaci obchodního centra z důvodu požáru, 

nebo anonymního nahlášení bomby. Podle slov manažera OC Futurum, mají hlášení o bombě 

v centru zhruba jednou ročně. Předpokládám, že v jiných obchodních centrech to bude 

obdobné. Informace o MU jsou však pouze interní a nejsou zveřejňovány. O požárech 

bychom si částečně mohli udělat obrázek ze statistických ročenek, které je možno 

si prohlédnout na webových stránkách Hasičského záchranného sboru České republiky 

(HZS ČR). Ve statistikách jsou zvlášť zahrnuty požáry, které vznikly v odvětví obchodu. 

Dále uvádím pro představu alespoň několik událostí, jenž byly zveřejněny v médiích. 

 

OC Palladium Praha (20. února 2008) 

V OC Palladium v podvečer, krátce po 17. hodině, došlo ke vznícení elektroinstalace 

ve 4 poschodí podzemních garáží. Následně vnikl požár. Oheň způsobil velké množství kouře, 

jenž následně spustil EPS. Podle svědků se po prvotním hlášení někteří lidé pozastavovali 

a poslouchali hlášení, ale protože ani personál nijak na hlášení nereagoval, pokračovali 

v nakupování. V hlášení se opakovala výzva, aby nájemci OC vzali s sebou 
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jen své nejnutnější věci a urychleně se dostavili k východu. Teprve po 20 minutách se začaly 

obchůdky pozvolna zavírat a někteří zaměstnanci i návštěvníci odcházeli směrem k východu. 

Někteří nájemci před opuštění budovy dokonce nechali otevřeno. V OC Palladium je 

na dvě stě takových obchůdků a i v této době byla údajně dobrá polovina z nich stále 

otevřená. Ačkoli tisková mluvčí OC Palladia uvedla, že evakuace proběhla do deseti minut 

od vyhlášení poplachu, jiné zdroje uvádí, že celková evakuace trvala více než 40 minut. 

Evakuováno bylo dva až tři tisíce lidí bez jakéhokoli náznaku paniky [38,56,57]. 

 

OC SAPA, Praha (7. září 2008) 

V neděli dopoledne byli přivoláni hasiči k požáru v areálu asijské tržnice SAPA 

v Praze. Oheň vzplál ve skladišti obuvi a textilu. Požár se následně rozšířil na plochu 60 x 20 

metrů. Kvůli silnému zakouření museli mít hasiči kyslíkové bomby a masky. Místo bylo 

velice nepřehledné. Z okolních stánků a skladu musela být vyklizena pyrotechnika. Při zásahu 

se zranil jeden z hasičů. Příčina požáru nebyla uvedena [58]. 

 

Globus, České Budějovice (25. říjen 2008) 

V noci ze soboty na neděli v OC Globus hořelo drogistické zboží umístěné v kovovém 

regále. Požár spustil stabilní hasící zařízení. Po příjezdu hasičů byl požár již lokalizován. 

Prostor byl však silně zakouřen (Obrázek 2). Nikdo nebyl zraněn [59]. 

 

 
Obrázek 2  Zakouřený prostor OC Globus [59] 
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OC SAPA Praha (6. listopad 2008) 

Oheň zasáhl sklad s oblečením a obuví krátce po poledni. Ačkoli z budovy nešlehaly vysoké 

plameny, prostor vyplnil hustý dým. Při hašení se vystřídalo 80% pražských hasičů. Práci 

komplikoval fakt, že při hašení vznikala další ohniska hoření [60]. 

 

OC Galerie Ostrava (1. května 2009) 

 Chvíli po otevření OC, tedy po 9 hodině, byl proveden cvičný požární poplach, 

následován kompletní evakuací všech zaměstnanců hypermarketu TESCO, prodejců 

obchůdků v Galerii i přítomných zákazníků. Zaměstnanci opustili budovu poměrně rychle, 

avšak zákazníci reagovali na danou skutečnost jen pomalu a mnozí z nich nechtěli tuto výzvu 

vůbec uposlechnout. 

V druhé půli tohoto měsíce muselo být evakuováno celé obchodní centrum, z důvodu 

neodborné manipulace pracovníka soukromé bezpečnostní služby s bezpečnostním kufříkem. 

V kufříku se aktivovala dýmovnice a prostor byl zahlcen kouřem. Zaměstnanci bezpečnostní 

služby proto nařídili okamžité opuštění budovy. Podle slov zaměstnankyně firmy Neff Trade, 

paní Anity Selecké, se všichni zaměstnanci poměrně rychle a bez větších potíží evakuovali. 

Problém byl však s evakuací zákazníků, jenž nechtěli odejít bez svých nákupních vozíků. 

Mnoho z nich také nebralo hlášení o okamžitém opuštění budovy v potaz a dále se věnovali 

nakupování. Paní Selecká konkrétně uvedla: „Mezi zákazníky zavládl totální nezájem 

a ignorace“. Tímto poměrně zkomplikovali situaci zaměstnancům ostrahy. 

 

Fákupní centrum Flora, Praha (31. července, 2009) 

 Anonym zavolal na tísňovou linku 158 a řekl, že na Floře za třicet minut bouchne 

bomba. Ačkoli nebylo jasné, kde přesně by bomba měla být, policie začala vyklízet NC Flora 

a budova byla prohledána. Žádná bomba nebyla nalezna ani v OC, v odpadkových koších 

v blízkosti objektu, ani jiných frekventovaných místech [61]. 

 

Avion Shopping park Ostrava (25. září 2009) 

Krátce po půl druhé odpoledne muselo 800 lidí urychleně opustit ostravské obchodní 

centrum. Zpustilo se totiž poplašné zařízení v prostorách, kde se rekonstruovala prodejna 

hypermarketu. Příčinou byl menší požár kabeláže, který hasiči velice rychle uhasili. Nikdo 

nebyl zraněn [62]. 
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Galerie Vaňkovka Brno (15. října 2009) 

Policisté museli vyklidit obchodní centrum poté, co anonym oznámil na linku 112, 

že zde umístil bombu. Stalo se tak krátce po půl sedmé večer. Podle slov policejní mluvčí 

se nejednalo o žádnou bleskovou evakuaci. Pouze se rozhlásilo, že je potřeba z centra odejít. 

Policisté pak pouštěli zákazníky pouze ven z budovy a osm strážníků řídilo klidný odjezd 

zákazníků z parkoviště. Uvnitř zůstalo pouze několik pracovníků oddělení managementu 

galerie. Desítky policistů se psy prohledali celé centrum, nic však nenašli [63].  

 

OC Fový Smíchov (10. prosince 2009) 

Po anonymním telefonátu přímo na informační centrum samotného obchodního 

komplexu, musela být provedena evakuace. Anonym ohlásil uložení nástražného výbušného 

systému krátce po 19. hodině. Na místo ihned přijeli policisté se psem i s přivolaným 

pyrotechnikem. Všichni návštěvníci museli komplex ihned opustit a nebylo jim dovoleno 

si vyzvednou ani své věci a automobily z garáží. Po více než hodině, kdy pyrotechnici 

nic nenalezli, mohli být zákazníci vpuštěni zpět dovnitř [64]. 

 

Avion Shopping park Ostrava (4. ledna 2010) 

Zhruba 2 tisíce lidí bylo evakuováno z obchodního centra poté, co neznámý muž 

nahlásil na linku 112, že v OC Shopping park je bomba. Incident se uskutečnil chvíli před 

18. hodinou. Později muž zavolal znovu a upřesnil, že bomba je uložena na WC. Desítky 

policistů následně evakuovaly celý komplex a začali jej prohledávat. Pachatel se poté ozval 

ještě jednou. Hledání bomby skončilo bezvýsledně v půl jedenácté v noci. Pachatel, opilý 

bezdomovec, se pak osobně dostavil na obvodní policejní oddělení. Jeho motivem, podle 

vlastních slov bylo, že se chtěl dostat do tepla [65]. 

 

OC Máj, Fový Jičín (11. února 2010) 

Před třetí hodinou ranní začalo hořet v prostorách řeznictví, nad kterým bydlela 

čtyřčlenná rodina. Podle zdroje se jednalo o úmyslné zapálení objektu. Požár byl založen 

na několik místech. Přivolaní hasiči zachránili celou rodinu [66]. 
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Albert, Trutnov (26. února 2010) 

 V pátek dopoledne byly evakuovány stovky nakupujících z obchodního centra Albert. 

Kolem 16. hodiny neznámý volající oznámil, že je v budově umístěna bomba. Objekt 

byl vyklizen během několika minut. Policisté však žádnou bombu nenašli [67]. 

 

Galerie Vaňkovka Brno (18. března 2010) 

V kavárně OC Galerie Vaňkova se vznítil chladící box na nápoje. K události došlo 

kolem 6. hodiny ranní, kdy pracovníky ostrahy zalarmovalo čidlo elektronické požární 

signalizace. Oheň se dále nestihl rozšířit, nikdo nebyl zraněn [68]. 

 

Fákupní centrum IGY, České Budějovice (19. dubna 2010) 

 Na operační středisko HZS Jihočeského kraje byl krátce před 10. hodinou ohlášen 

požár dieselagregátu v objektu nákupního centra. Hasiči na místě zjistili, že došlo k požáru 

heraklitových desek generátoru v prvním podzemním podlaží. V průběhu zásahu evakuovala 

ostraha centra společně s jednotkou HZS přibližně 60 lidí, z toho 40 zaměstnanců. Na vině 

byla technická závada [69]. 
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SUBJEKTIVNÍ HODNOCENÍ RIZIKA: STRUKTURÁLNÍ MODEL

 
Obrázek 3  Subjektivní hodnocení rizika [13] 
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Příloha č. 3 

Další emoce spojované s mimořádnou událostí [13] 

Přílišné uklidňování 

Nejběžnější chybou, se kterou se při krizových situacích setkáváme, je podle 

Sandmana [16] přílišné uklidňování. Nejen orgány krizového řízení, ale často i sdělovací 

prostředky mají v době krizových situací tendenci falešně uklidňovat. Především média 

hledají nejdříve senzaci a poté, uprostřed krize se překvapivě pokoušejí zabránit panice mezi 

veřejností potlačováním  špatných zpráv. Příkladem u nás může být snad až přehnaná 

medializace prasečí chřipky a také neadekvátní reakce vlády, jenž navrhla povinné očkování 

proti této formě nemoci. Pandemie nakonec nepropukla a teď se hledají viníci, kteří začali 

šířit poplašné zprávy o možné pandemii. Jiný příklad uvádí Sandman, jenž v době 

antraxových útoků zaznamenal v USA pouze jediný televizní klip, který ukazoval podobu 

antraxové kožní léze. Byla to pro veřejnost důležitá  informace, jak nákazu rozpoznat. Avšak 

mnoho editorů se domnívalo, že by diváky a čtenáře tyto fotografie mohly příliš vystrašit 

a proto je nepublikovali [13]. 

 

Bdělost, zvýšená bdělost, podezřívavost 

 Bdělost bývá adekvátní reakce, ale může vyústit až do extrémního nabuzení 

pozornosti. To je užitečné, avšak pouze při bezprostředním ohrožení mimořádnou událostí. 

Pokud chceme posílit bdělost lidí, můžeme tak nejlépe učinit tím, že jim řekneme, 

na co se mají zaměřit. Jestliže je zvýšená bdělost oficiálně posílená, nikoli zlehčována, 

pak má její úroveň sklon k opětovnému návratu do běžného a přijatelného normálu. 

 

Empatie, útrapy, smutek a deprese 

Empatii definujeme jako schopnost vcítit se do pocitů, potřeb, emocí a jednání 

druhého člověka. Tato schopnost je vrozená, ale empatické reakci se člověk musí naučit. 

Pokud se stanou špatné věci druhým lidem, je projevení empatie přirozenou reakcí. Vcítěním 

se do obětí pak sami pociťujeme smutek, který může v některých případech doprovázet i pocit 

viny z přežití. Vzniklý pocit viny vzniká právě ze skutečnosti, že neštěstí potkalo toho 

druhého a ne nás. Čím větší mimořádná událost (katastrofa) se stane, tím větší vyvolá 

v přeživších větší empatii a hlubší pocit viny.  
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Zloba a vztek 

 Tyto dvě emoce se zpravidla objevují u záměrně způsobených neštěstí. Zloba 

je pozitivní, pokud nám napomáhá v rozhodování, ostražitosti, opatrnosti a obraně. Může však 

přerůst do vzteku, který pak může být namířen i proti nevinným. Podobně jako jiné emoce, 

se může zloba promítnout do jiných, nebo potlačit. Jako potlačená zloba se pak projeví buď 

jako podezřívavost, ostražitost či strach.  

 

Vina 

 Asi nejčastější typ viny, který spojujeme s prožitím mimořádné události, je pocit viny 

z přežití. Jak už bylo řečeno, čím horší mimořádnou událost zažijeme, u které zemřelo mnoho 

lidí, tím hlubší je náš pocit viny. Vina z přežití („survivor quilt“) vyplývá především z pocitu 

sobeckosti, že jsme to my kdo přežili, zatímco druzí zemřeli. Další formou je vina 

z nemožnosti postarat se o své blízké („caretaker quilt“). Vyplývá z pocitu nemožnosti 

ochránit své děti, rodinu, komunitu a vychází z pocitů, že nedokážeme nebezpečí předcházet. 

Zpravidla se vyskytuje u krizových manažerů. Posledním typem je vina z rutiny 

(„routine quilt“). Ta se týká osob, které se i přes mimořádnou událost stále zabývají běžnými 

záležitostmi, jako jsou domácí práce, placení účtů, nakupování, atp. a přitom se zamýšlejí 

nad tím, co je v nich špatného.  

 

Odolnost 

 Obecně popisujeme psychickou odolnost jako schopnost odolávat a čelit požadavkům 

prostředí. Stejně jako strach, empatie, zloba, vztek nebo vina patří mezi normální reakce 

na mimořádné události. Samotná odolnost jednotlivce se postupně mění a vyvíjí v průběhu 

celého života. Pokud se člověk postupem času setkává s novými a náročnějšími životními 

situacemi, pak se jednoduše přizpůsobí a jeho psychická odolnost stoupá. Po prožité 

mimořádné události pak hovoříme o „posttraumatickém růstu“.  Jinými slovy každá událost 

může pozitivně přispět k našemu rozvoji. Podle zdrojů se pouze menší část z traumatizujících 

zážitků nezotaví sama a potřebuje profesionální pomoc. Jedná se zhruba o 5–30% lidí [13]. 

Odolnost je zpravidla pozitivně ovlivněna těmito faktory: aktuální dobrá tělesná 

kondice, zdraví, méně chronických onemocnění, stálé zaměstnání, žádné předchozí prožití 

traumatu v osobní historii, menší vystavení mimořádné události, méně zátěže v nedávné době, 

typ osobnosti, rasové a etnické faktory a věk. K odolnosti zároveň přispívají demografické 

charakteristiky člověka, jeho vitalita, ekonomické zdroje, genetická výbava, dobré sociální 

vztahy, atp. 
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 Aktuální psychická odolnost se v době postižení MU mění. Štětina [70] předpokládá, 

že 50-70% osob bude zpočátku zmateno, 10-20% osob se může pokusit z místa uniknout, 

dalších 5-25% zůstane poměrně klidných a schopných racionálně uvažovat. Zároveň 

předpokládá, že zhruba 5% zasažených osob dokáže i v této vypjaté situaci organizovat 

pomoc a 10% bude schopných pomáhat nejen sobě, ale i ostatním. Dalších 30% lidí pak bude 

schopno pomáhat ve skupině pod vedením. 
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Příloha č. 4 

 
Obrázek 4  Požární poplachová směrnice OC Futurum Ostrava 14.4.2010 (vlastní foto) 
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Příloha č. 5 

 
Obrázek 5  Avion Shopping Park Ostrava 14.4.2010 (vlastní foto) 

 

 
Obrázek 6  Avion Shopping Park Ostrava 14.4.2010 (vlastní foto) 

 


