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Anotace 

 JAREŠOVÁ, A. Srovnání požadavků na obsah havarijní dokumentace pro různé typy 

školských zařízení: bakalářská práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta 

bezpečnostní informatiky, 2010, 38 s. Vedoucí práce: doc. Ing. Smetana, M., Ph.D. 

Bakalářská práce se zabývá posouzením potřeby havarijní dokumentace a její 

obsahové rozlišnosti pro jednotlivá školská zařízení. V úvodu práce jsou vybrány povinnosti 

vyplývající pro všechny právnické a podnikající fyzické osoby a tedy i pro dotyčná školská 

zařízení. Na základě zjištěných údajů je sestavena tabulka s jednotlivými dokumenty 

a uvedením legislativy na základě, které se tyto dokumenty mají zpracovávat. Typy 

dokumentů se liší podle zařazení školského zařízení v závislosti na míře poţárního nebezpečí. 

Ze závěru vyplývá, ţe školská zařízení nemají na základě legislativy povinnost zpracovávat 

havarijní dokumentaci. Na základě zhodnocení situace jsem doporučila z havarijní 

dokumentace zpracovávat zjednodušený plán evakuace a ten jsem vytvořila jako vzorový 

dokument. 

Klíčová slova: mimořádná událost, havarijní dokumentace, školská zařízení, školy 

Annotations  

JAREŠOVÁ, A. A Comparison of Requirements on the Content of Emergency 

Documentation for Various types of Educational Facilities: Bachelor work. Ostrava: VŠB - 

Technical University of Ostrava, Faculty of information technology security, 2010, 38 p. 

Works leader: doc. Ing. Smetana, M., Ph.D. 

This desertation work examines emergency needs assessment and its substantive 

documentation for the individual establishments in regard diversity. The obligations are 

selected  arising for all legal and natural persons involved, and also for the establishments in 

regard at the beginning of my desertation work. Pursuand of observed  data  is compiled the 

table with individual documents and the legal regulations . The table is the menu, how to 

process the all documents. The types of documents varies depending  on the classification of 

the educational establishment in the rate of the fire risk. Conclusion follows that the 

establishments do not need obligacion to process  emergency documentation , pursuad on .the 

legal regulations. Based on an assessment of the situation, I recommend to process simplified 

evacuation plan, from the emergency documentation and I created a model dokument  

Keywords: emergency documentation, Educational Facilities, schools 
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1. Úvod 

Prudký rozvoj nových technologií sebou nese také zvýšené riziko technologických 

havárií, které jsou často doprovázeny únikem nebezpečných chemických látek. Současným 

trendem je výstavba průmyslových a technologických center v blízkosti obytných zón. Naše 

legislativa sice pamatuje na tato rizika, např. zařazením technologií do skupin A a B podle 

velikosti rizika, toto zařazení je povinností určenou zákonem č. 59/2006 Sb. o prevenci 

závaţných havárii. I přes veškerá legislativní, organizační a technická opatření mohou být 

haváriemi chemických látek ohroţeny obytné zóny v blízkosti průmyslových podniků. 

Součástí těchto obytných zón jsou objekty občanské vybavenosti, mezi které patří školy, 

školská zařízení, předškolní zařízení případně střediska volnočasových aktivit. V těchto 

zařízeních je soustředěno velké mnoţství dětí a mládeţe, které v případě havárie mohou být 

ohroţeny. Posouzení aktuálnosti vzniku takovéhoto nebezpečí a potřeby vypracování 

havarijní dokumentace vybrané základní školy a školského zařízení je cílem mé bakalářské 

práce. V úvodu práce se budu věnovat rozdělení jednotlivých školských zařízení a studiem 

právních předpisů, které určují základní povinnosti všem právnickým a podnikajícím 

fyzickým osobám a tedy i školským zařízením a školám, které se vztahují k potřebám 

bezpečnosti. Cílem práce je zhodnotit povinnost zpracování havarijní dokumentace pro různé 

typy školských zařízení a srovnat je po obsahové stránce. Výstupem mé bakalářské práce je 

vytvoření vzorových dokumentů, jejichţ obsahová stránka bude plnit povinnosti vyplývající 

z daných právních předpisů. Tyto vzorové dokumenty umoţní jednotlivým školským 

zařízením snadnější zpracování potřebné dokumentace bez vynaloţení finančních prostředků 

při zpracování dodavatelským způsobem 

Cíle práce: 

 vybrat právní předpisy týkající se havarijního plánování pro školská zařízení  

 posoudit nutnost tvorby dokumentů týkajících se bezpečnosti podle 

legislativních předpisů pro danou oblast  

 vymezit obsah povinně zpracovávaných dokumentů z oblasti bezpečnosti 

a sestavit vzory jednotlivých dokumentů 

 vymezit odlišnosti zpracovávané bezpečnostní dokumentace dle typu 

školských zařízení 
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2. Rešerše 

Současný stav problematiky havarijní dokumentace není nikde samostatně a souhrnně 

řešen. Při shromaţďování materiálů jsem nikde nepotkala ţádnou vypracovanou práci ani 

literaturu týkající se tohoto tématu. Vycházet se dá jen z různorodých právních předpisů 

a legislativy.  

Zákon č. 133//1985 Sb. o poţární ochraně, ve znění pozdějších předpisů [12] 

Tento zákon stanoví podmínky pro účinnou ochranu ţivota a zdraví občanů a majetku 

před poţáry a pro poskytování pomoci při ţivelních pohromách a jiných mimořádných 

událostech stanovením povinností ministerstev a jiných správních úřadů, právnických 

a fyzických osob. 

Vyhláška č. 281/2001 Sb. kterou se provádí § 9 odst. 3 pís. a) zákona č. 240/2000 Sb. 

o krizovém řízení, ve znění pozdějších předpisů [7] 

Tato vyhláška stanoví způsob a podmínky vykonávání péče o děti v předškolních 

a ţáky ve školách a školských zařízeních, pokud tuto péči nemohou při krizové situaci 

vykonávat rodiče a zákonní zástupci. 

ŠENOVSKÝ, M., ADAMEC, V.: Základy krizového managementu, SPBI spedice 

Spektrum, Ostrava 2004, ISBN 80-86111-95-4. [9] 

Publikace se zabývá základy krizového řízení a plánování. Předvídání a včasné řešení 

krizových stavů a mimořádných událostí je aktuálním problémem ekonomické rovnováhy 

a existenčních moţností lidstva. Proto je zapotřebí zahájit přípravu lidí, kteří se budou touto 

problematikou zabývat.  

PROTIVINSKÝ, M.: Zdolávání mimořádných událostí, Serifa grafické studio, Praha 

2001, ISBN 80-86111-94-6. [19] 

Tato publikace umoţní nahlédnout do prevence přírodních pohrom a provozních 

havárii v Německu, do řešení ozbrojených konfliktů a do perspektiv dalšího vývoje 

záchranného systému a humanitární pomoci, s moţností porovnání a  získání poznatků pro 

praxi v ČR. 
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3. Rozdělení školských zařízení 

V této kapitole se budu zabývat rozčleněním škol a školských zařízení dle školského 

zákona a vymezením některých pojmů. 

Dle školského zákona dochází k členění vzdělávací soustavy. Vzdělávací soustavu 

tvoří školy a školská zařízení (obrázek č. 1).  

 

Obrázek 1: Rozdělení školských zařízení 

Školy uskutečňují vzdělání podle vzdělávacích programů uvedených v § 3 školského 

zákona [1]. 

Na druhé straně školská zařízení poskytují sluţby a vzdělání, které doplňují 

a podporují vzdělání ve školách nebo s ním přímo souvisí.Také mohou zajišťovat ústavní, 
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ochrannou výchovu nebo preventivně výchovnou péči
A
. Školské zařízení uskutečňuje 

vzdělávání podle školního vzdělávacího programu uvedeného v § 5 školského zákona.[1] 

Školský zákon řeší také v jednotlivých typech škol a školských zařízeních vzdělání 

dětí, ţáků a studentů se speciálními potřebami. Dítě, ţák a student se speciálními potřebami je 

osoba se zdravotním postiţením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním.  

Zdravotním postiţením se rozumí mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postiţení, 

vady řeči, souběţné postiţení více vadami, autismus a vývojové poruchy učení nebo chování. 

Zdravotním znevýhodněním je zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc nebo lehčí 

zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování, které vyţadují zohlednění při 

vzdělávání. 

Sociálním znevýhodněním se rozumí: 

 rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohroţení sociálně 

patologickými jevy 

 nařízená ústavní výchova nebo uloţená ochranná výchova 

 postavení azylanta a účastníka řízení o udělení azylu na území ČR podle 

zvláštního právního předpisu 
B
 

Ţáci s těţkým mentálním postiţením, ţáci s více vadami a ţáci s autismem mají právo 

se vzdělávat v základní škole speciální.  Stejně tak mohou vznikat i mateřské školy speciální 

a také střední školy speciální. 

Dle školského zákona jsou dány podmínky pro vzdělávání ţáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami, nezbytné materiální, personální a organizační podmínky. Školy 

a školská zařízení jsou povinna zajistit bezpečnost a ochranu zdraví dětí, ţáků a studentů při 

vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských sluţeb. 

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví jsou upraveny ve školském respektive 

vnitřním řádu školy nebo školského zařízení. [1] 

Následující kapitola bude pojednávat o povinnostech právnických a podnikajících 

osob vyplývajících z právních předpisů. 

                                                 

A
 Zákon č. 109/2002 Sb. o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních ve 

znění pozdějších předpisů 

B
 Zákon č. 325/1999 Sb. zákon o azylu, ve znění pozdějších předpisů 
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4. Požadavky vyplývající z právního rámce 

V této kapitole se budu věnovat zjištění poţadavků vyplývajících z právních předpisů 

týkajících se bezpečnosti pro všechny právnické a podnikající fyzické osoby a tedy vztahující 

se i na školská zařízení. Budu řešit poţadavky na ochranu a bezpečnost zdraví dle zákoníku 

práce, hygienické poţadavky, poţadavky na provoz a prostor, povinnosti vyplývající 

z poţární ochrany a krizového zákona. 

4.1 Požadavky na ochranu a bezpečnost zdraví dle zákoníku práce 

Zaměstnavatelé a tedy i školy a školská zařízení jsou povinni dle zákoníku práce [2] 

vytvářet bezpečné pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizaci bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům. Prevencí rizik se 

rozumí všechna opatření vyplývajících z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, kteří mají za cíl předcházet rizikům, 

odstraňovat je nebo je minimalizovat. 

Ze zákoníku práce vyplývá, ţe „zaměstnavatel je povinen vyhledávat nebezpečné 

činitele a zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich 

odstranění. Není-li moţné rizika odstranit, je nutné přijmout opatření k omezení jejich 

působení a to tak, aby ohroţení bezpečnosti a zdraví bylo co nejmenší. Zaměstnavatel je 

povinen o zjištěných rizicích a o přijatých opatřeních vést dokumentaci.“[2] 

Zaměstnavatel přijímá opatření ke zdolání mimořádných událostí, jako jsou havárie, 

poţáry, povodně a jiná váţná nebezpečí a k evakuaci zaměstnanců. Při poskytování první 

pomoci spolupracuje se zařízením zajišťujícím preventivní péči. Určí podle druhu činnosti 

a velikosti pracoviště potřebný počet zaměstnanců, kteří mají za úkol organizovat 

a poskytovat první pomoc, zajišťovat přivolání záchranné zdravotnické suţby, hasičského 

záchranného sboru ČR a policie ČR a organizovat evakuaci zaměstnanců. Zaměstnavatel 

zajistí vyškolení a potřebné vybavení těchto vybraných zaměstnanců (§ 102 zákon 

č. 262/2006 Sb. zákoník práce ve znění pozdějších předpisů). 

O provedeném školení o právních a ostatních předpisech týkajících se bezpečnosti 

a ochrany zdraví je zaměstnavatel povinen vést dokumentaci (§ 102 zákon č. 262/2006 Sb. 

zákoník práce ve znění pozdějších předpisů). 
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Kromě této dokumentace je zaměstnavatel povinen dle zákoníku práce [2] vést 

evidenci úrazů v tzv. knize úrazů. Evidují se všechny úrazy včetně těch, jimiţ nebyla 

způsobena pracovní neschopnost. V případě, ţe došlo k pracovní neschopnosti delší neţ 3 

kalendářní dny nebo dokonce k úmrtí, vyhotovuje zaměstnavatel záznamy a vede 

dokumentaci o těchto úrazech. Jedno vyhotovení záznamu o úrazu předává zaměstnanci, 

případně jeho rodinným příslušníkům (v případě úmrtí). Vláda stanoví nařízením způsob 

evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh institucí 

a orgánů, kterým se pracovní úraz ohlašuje a zasílá záznam.
C
  

Stejně tak i školám a školským zařízením ukládá na základě školského zákona [1] 

vyhláška o evidenci úrazů dětí, ţáků a studentů [3] povinnost evidovat všechny úrazy dětí, 

ţáků a studentů v knize úrazů. Úraz se musí evidovat nejpozději do 24 hodin od okamţiku, 

kdy se škola nebo školské zařízení o úrazu dozví.  

Dle obsahu se v knize úrazů uvede: 

 pořadové číslo úrazu 

 jméno, příjmení a datum narození zraněného 

 popis úrazu 

 popis události, při které k úrazu došlo včetně data a místa 

 zda a kým byl úraz ošetřen 

 podpis zaměstnance, který provedl zápis do knihy 

 další potřebné údaje k případnému sepsání záznamu o úrazu 

Záznam o úrazu se vyhotovuje tehdy, jde-li o: 

 úraz, jehoţ důsledkem byla nepřítomnost dítěte, ţáka nebo studenta 

 smrtelný úraz 

Záznam o úrazu se vyhotoví na vzorovém formuláři, který je součástí vyhlášky 

o evidenci úrazů dětí, ţáků a studentů [3].  

                                                 

C
 §105 zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce ve znění pozdějších předpisů 
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4.2 Hygienické požadavky 

Ze zákona č. 258/200 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů 

vyplývají povinnosti pro všechny právnické osoby a podnikající fyzické osoby činit všechna 

opatření k vytváření a ochraně zdravých podmínek, zdravého způsobu ţivota a práce 

a odpovídat za plnění těchto povinností. 

Povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob k ochraně zdravých podmínek: 

 organizovat a kontrolovat dodrţování hygienických zásad a opatření proti 

výskytu přenosných a jiných nemocí 

 pečovat o podmínky osobní hygieny a zdravého rozvoje duševních schopností 

 spolupracovat se zdravotnickými orgány 

 spolupůsobit při zajištění řádného výkonu zdravotnických sluţeb jako jsou 

vstupní, pravidelné a jiné prohlídky atd. 

Ochranou a podporou zdraví se dle zákona o ochraně veřejného zdraví rozumí souhrn 

činností a opatření k vytváření a ochraně zdravých ţivotních a pracovních podmínek 

a zabránění šíření infekčních a hromadně se vyskytujících onemocnění, nemocí souvisejících 

s prací a jiných významných poruch zdraví a dozoru nad jejich zachováním. [4] 

4.3 Požadavky na prostor a provoz 

Tento zákon řeší také hygienické poţadavky na prostory a provoz škol, předškolních 

a školských zařízení. Školy, předškolní a školská zařízení zařazená do sítě předškolních 

zařízení, škol a školských zařízení [1] s výjimkou školní knihovny, školy v přírodě 

a pedagogicko-psychologické poradny (dále jen zařízení pro výchovu a vzdělání) jsou 

povinny zajistit, aby byly splněné hygienické poţadavky upravené prováděcím právním 

předpisem na prostorové podmínky, vybavení, provoz, osvětlení, vytápění, mikroklimatické 

podmínky, zásobování vodou a úklid.[5]  

Reţim dne zohledňující věkové a fyzické zvláštnosti dětí a mladistvých, podmínky 

jejich pohybové výchovy a otuţování, reţim stravování včetně pitného reţimu, popřípadě 

způsob nakládání s prádlem, upraví zařízení pro výchovu a vzdělávání v provozním řádu.  
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K předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění je zařízení pro výchovu 

a vzdělávání povinno zajistit oddělení dítěte nebo mladistvého, který vykazuje známky 

akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro něho dohled zletilé osoby. 

Uţivatelé staveb zařízení pro výchovu a vzdělávání, vysokých škol, školy v přírodě, 

staveb pro zotavovací akce, staveb zdravotnických zařízení léčebně preventivní péče, ústavů 

sociální péče, ubytovacích zařízení, staveb pro obchod a pro shromaţďování většího počtu 

osob jsou povinni zajistit, aby vnitřní prostředí pobytových místností
D
 v těchto stavbách 

odpovídalo hygienickým limitům chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů, 

upravených prováděcími právními předpisy. Tím není dotčena povinnost vlastníka stavby 

podle zvláštních předpisů udrţovat stavbu v dobrém stavu
E
. 

Hygienické poţadavky na prostorové podmínky, vybavení, provoz, osvětlení, vytápění 

a další u zařízení pro výchovu a vzdělávání [1] jsou stanoveny prováděcím předpisem a to 

vyhláškou o hygienických poţadavcích na prostory a provoz [5]. Zde dochází k rozdílům 

v poţadavcích na zařízení určená pro předškolní vzdělávání a výchovu a pro zařízení pro 

vzdělání a výchovu dětí a ţáků se speciálními poţadavky (jedná se o děti a ţáky se 

zdravotním postiţením a s omezenou schopností pohybu) od ostatních zařízení pro vzdělávání 

a výchovu.  

4.4 Povinnosti z hlediska požární ochrany 

V této kapitole se budeme zabývat poţadavky vyplývajícími pro právnické 

a podnikající fyzické osoby a tedy platné i pro zařízení pro vzdělávání a výchovu, upravující 

povinnosti na úseku poţární ochrany. Povinnosti musí plnit ve všech prostorách pouţívajících 

k provozování své činnosti. Odpovědnost za plnění těchto povinností má statutární orgán. 

Jednotlivé typy školských zařízení se řadí do různých kategorií poţárního nebezpečí. 

4.4.1 Zařazení dle míry požárního nebezpečí 

Školy a školská zařízení se dle míry poţárního nebezpečí řadí do kategorie bez 

zvýšeného rizika, pokud se ovšem nejedná o školy a školská zařízení pro zdravotně postiţené 

                                                 

D
 vyhláška č. 137/1998 Sb. o obecných technických poţadavcích na stavbu, ve znění pozdějších 

předpisů 

E
 zákon č. 50/1976 Sb. stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů 
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děti, ţáky a studenty. Vyplývá to z § 4 odstavce 2 písmene h) zákona o poţární ochraně, který 

říká, „ţe provoz činnosti ve stavbách pro shromaţďování většího počtu osob, ve stavbách pro 

obchod, ve stavbách ubytovacího zařízení a ve stavbách, která jsou na základě kolaudačního 

rozhodnutí určeny pro osoby se sníţenou schopností pohybu a orientace, se řadí do kategorie 

se zvýšeným poţárním nebezpečím“ [12].  

Dle vyhlášky
F
 o obecných technických poţadavcích zabezpečujících uţívání staveb 

osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, se za osoby s omezenou schopností 

pohybu a orientace povaţují osoby postiţené pohybově, zejména osoby postiţené na vozíku 

pro invalidy, zrakově, sluchově, osoby pokročilého věku, těhotné ţeny, osoby doprovázející 

dítě v kočárku, dítě do tří let věku, popřípadě osobu s mentálním postiţením.  

4.4.2 Povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob 

Povinnosti všech právnických a podnikajících fyzických osob vyplývající ze zákona 

o poţární ochraně [12]: 

 obstarávat a zabezpečovat v potřebném mnoţství a druzích poţární techniku, 

věcné prostředky poţární ochrany a poţárně bezpečnostní zařízení se zřetelem 

na poţární nebezpečí provozované činnosti 

 vytvářet podmínky pro hašení poţáru a záchranné práce  

 udrţovat volné příjezdové komunikace, nástupní plochy pro poţární techniku, 

únikové cesty, přístup k nouzovým východům 

 dodrţovat technické podmínky a návody 

 označovat pracoviště a ostatní místa příslušnými bezpečnostními značkami 

 pravidelně kontrolovat prostřednictvím odborně způsobilé osoby dodrţování 

předpisů a neprodleně odstraňovat zjištěné závady 

 umoţnit orgánu státního poţárního dohledu provedení kontroly, poskytnout mu 

poţadované doklady a dokumentaci 

                                                 

F
 §2 písmene b) vyhlášky č.174/1994 Sb. o obecných technických poţadavcích zabezpečujících uţívání 

staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, ve znění pozdějších předpisů 
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 poskytnou orgánu státního dozoru bezplatně vzorky a výrobky k provedení 

poţárně technické expertizy 

 bezodkladně oznamovat územně příslušnému operačnímu středisku Hasičského 

záchranného sboru kaţdý poţár 

Povinnosti pro právnické a podnikající fyzické osoby provozující činnosti 

se zvýšeným poţárním nebezpečím:  

 stanovit organizaci zabezpečení poţární ochrany s ohledem na poţární 

nebezpečí provozované činnosti 

 prokazatelným způsobem stanovit a dodrţovat podmínky poţární bezpečnosti 

 zajišťovat údrţbu, kontroly a opravy technických a technologických zařízení 

ve stanovených lhůtách 

 stanovit z hlediska poţární bezpečnosti poţadavky na odbornou kvalifikaci 

osob pověřených obsluhou, kontrolou, údrţbou a opravami technických 

a technologických zařízení 

 mít k dispozici poţárně technické charakteristiky látek a materiálu 

Školy a školská zařízení spadající do kategorie se zvýšeným poţárním nebezpečím 

jsou povinny zpracovávat předepsanou dokumentaci poţární ochrany, plnit podmínky poţární 

bezpečnosti v ní stanovené a udrţovat je v souladu se skutečným stavem. Prováděcí právní 

předpis stanoví druhy, obsah a vedení dokumentace poţární ochrany. Dále jsou povinny 

zabezpečit povinné školení zaměstnanců o poţární ochraně a odbornou přípravu zaměstnanců 

zařazených do preventivních poţárních hlídek a preventistů poţární ochrany. 

4.4.3 Dokumentace požární ochrany 

Dokumentací poţární ochrany se stanoví podmínky poţární bezpečnosti 

provozovaných činností a prokazuje se plnění některých povinností stanovených předpisy 

o poţární ochraně.  

Dokumentaci poţární ochrany tvoří [6]: 

 dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným poţárním 

nebezpečím nebo s vysokým poţárním nebezpečím 

 posouzení poţárního nebezpečí 
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 stanovení organizace zabezpečení poţární ochrany 

 poţární řád 

 poţárně poplachové směrnice 

 poţárně evakuační plán 

 dokumentace zdolávání poţáru 

 řád ohlašovny poţárů 

 tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy 

poţárních hlídek a preventistů poţární ochrany 

 poţární kniha 

Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím 

Tato dokumentace obsahuje: 

 označení druhu provozní činnosti a uvedení místa, kde je tato činnost 

provozována 

 uvedení údajů o provozované činnosti rozhodných pro přiřazení charakteristik 

potřebných pro začlenění 

 přiřazení charakteristik, kterými jsou definovány činnosti se zvýšeným 

poţárním nebezpečím a vysokým poţárním nebezpečím 

 prohlášení právnické osoby nebo podnikajících fyzické osoby o začlenění 

Dokumentace posouzení požárního nebezpečí 

Posouzení poţárního nebezpečí z hlediska ohroţení osob, zvířat a majetku se provádí 

pouze u provozovatele činností s vysokým poţárním nebezpečím. 

Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany 

Stanovení organizace zabezpečení poţární ochrany upravuje vytvoření vlastního 

organizačního systému, při kterém se vychází z kategorií a rozsahu provozovaných činností. 

Vţdy obsahuje přiřazení úkolů na úseku poţární ochrany k určeným funkcím a dále příkazy, 

zákazy a pokyny k zabezpečení poţární ochrany, určení systému provádění preventivních 

poţárních prohlídek, jejich rozsahu, lhůt a způsobu vedení záznamu o provedených poţárních 
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prohlídkách. Dále obsahuje stanovení poţadavků na provedení cvičného poţárního poplachu 

a také poţadavky na zpracování poţárního evakuačního plánu. Mimo tyto základní body je 

součástí i určení ohlašoven poţárů a doklady o dodavatelském způsobu zabezpečení 

některých povinností na úseku poţární ochrany. 

Požární řád 

Poţární řád upravuje základní zásady zabezpečování poţární ochrany na místech, kde 

se vykonávají činnosti se zvýšeným nebo vysokým poţárním nebezpečím. Přílohou poţárního 

řádu jsou pokyny pro činnost preventivní poţární hlídky, a přehled o umístění výstraţných 

bezpečnostních značek, věcných prostředků poţární ochrany a poţárně bezpečnostních 

zařízení. Zveřejňuje se tak, aby byl dostupný a dobře viditelný pro všechny osoby vyskytující 

se v místě provozované činnosti. 

Požárně poplachové směrnice 

Poţárně poplachové směrnice vymezují činnost zaměstnanců, popřípadě dalších osob, 

při vzniku poţárů. 

Obsahují: 

 postup osoby, která zpozoruje poţár, způsob a místo ohlášení poţárů 

 způsob vyhlášení poţárního poplachu 

 postup osob při vyhlášení poplachu (evakuace, pomoc při zdolávání poţáru) 

 telefonní číslo ohlašovny poţáru 

 telefonní čísla tísňového volání 

 telefonní čísla pohotovostních a havarijních sluţeb dodavatelů elektrické 

energie, vody a plynu 

Požárně evakuační plán 

Poţárně evakuační plán upravuje postup při evakuaci osob, zvířat a majetku z objektu 

zasaţených nebo ohroţených poţárem. 

Obsahuje: 

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

evakuace řízena 
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 určení osob a prostředků s jejich pomocí bude evakuace prováděna 

 určení cest a způsobu evakuace 

 způsob zajištění první pomoci postiţeným osobám 

 určení místa, kde se bude soustřeďovat evakuovaný materiál a způsob jeho 

hlídání 

 grafické znázornění směru únikových cest v jednotlivých podlaţích 

Poţárně evakuační plán se zpracovává pro objekty a prostory, ve kterých jsou sloţité 

podmínky pro zásah nebo kde se provozují činnosti s vysokým poţárním nebezpečím 

a v případě, kdy tak stanoví dokumentace poţární ochrany zpracovaná na základě stanovení 

podmínek poţární bezpečnosti i pro další provozované činnosti se zvýšeným poţárním 

nebezpečím. 

Tematický plán a časový rozvrh školení  

Dokumentace o školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců tvoří tematický plán 

a časový rozvrh školení a záznam o provedeném školení. 

Ten obsahuje: 

 název právnické nebo podnikající fyzické osoby 

 datum 

 náplň školení 

 způsob ověření získaných znalostí, případně doklad o ověření 

 termín dalšího konání školení 

 seznam školených zaměstnanců s jejich podpisy 

 jména a podpisy osob provádějících školení včetně prohlášeni o oprávněnosti 

k provedení školení 

Dokumentaci poţární ochrany schvaluje statutární orgán nebo jím pověřený vedoucí 

zaměstnanec. Poţadavky stanovené na obsah některých druhů dokumentace mohou být 

zapracovány do jiné organizační nebo provozní dokumentace např. organizační nebo provozní 

řád. 
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4.5 Povinnosti vyplývající z krizového zákona 

Podle §9 odstavce 3 zákona o krizovém řízení [13] pro přípravu na krizové situace 

a jejich řešení, prováděcí právní předpis stanoví podmínky a způsob vykonávání péče o děti 

v předškolních zařízeních, ţáky plnící ve školách povinnou školní docházku a děti a mládeţ 

ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy a preventivně 

výchovné péče, pokud tuto péči nemohou v krizové situaci vykonávat rodiče nebo jiný 

zákonný zástupce. 

Tento paragraf se provádí vyhláškou ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy [7]. 

Tato vyhláška stanoví podmínky a způsob vykonávání péče o děti v předškolních zařízeních, 

ţáky, kteří plní ve školách povinnou školní docházku, a děti a mládeţ ve školských zařízeních 

pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy a preventivně výchovné péče zařazených 

do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení, pokud tuto péči nemohou v krizové 

situaci vykonávat rodiče nebo jiní zákonní zástupci. 

4.5.1 Podmínky vykonávání péče 

Pokud příslušný orgán vyhlásí stav nebezpečí nebo nouzový stav anebo stav ohroţení 

státu (dále jen „krizový stav“) a nemohou-li zákonní zástupci vykonávat péči o ţáky, 

vykonává po dobu nezbytně nutnou základní péči určené vzdělávací zařízení s cílem 

zabezpečit ochranu ţivota, zdraví, osobního majetku a základních práv ţáků. Vzdělávací 

zařízení je určeno k této péči příslušným orgánem krizového řízení. [7] 

Určená vzdělávací zařízení vykonávají péči o ţáky ve svých objektech vhodných pro 

tuto činnost s vytvořenými materiálně technickými, personálními a jinými podmínkami nebo 

v jiných odpovídajících objektech, které jsou zajištěny na základě smlouvy uzavřené určeným 

vzdělávacím zařízením nebo stanoveny orgány krizového řízení. [7] 

Určená vzdělávací zařízení vykonávají péči o ţáky pravidla v rozsahu stanoveném 

plány krizové připravenosti, které zpracovávají ve spolupráci s orgány kraje, orgány obcí, 

popřípadě dalšími orgány určenými podle zvláštních právních předpisů a začleněnými 

v integrovaném záchranném systému. V plánech krizové připravenosti a krizových plánech 

doplní určené vzdělávací zařízení podle druhu své činnosti opatření naplňující ustanovení 

školského zákona, do organizačního zabezpečení v nich promítnou i mimořádná opatření 

k řešení dopadů moţných krizových situací oblasti výchovy a vzdělávání a jejího 
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zabezpečení. Tyto plány doplní v souladu s rozsahem jejich začlenění v systému krizového 

řízení v příslušných krizových plánech i v souladu s plánem kraje nebo obce. 

Vzdělávací zařízení při vytváření podmínek pro řešení krizových situací zejména: 

 přijímají preventivní opatření 

 zajišťují výcvik, školení a výběr zaměstnanců, popřípadě ţáků 

 spolupracují s příslušnými orgány veřejné správy a dalšími osobami při plnění 

povinností stanovených orgány krizového řízení podle krizového zákona [7] 

4.5.2 Způsob vykonávání péče 

Určená vzdělávací zařízení zajišťují po vyhlášení krizového stavu nepřetrţitý provoz, 

pokud péči o ţáky nemohou v krizové situaci vykonávat zákonní zástupci. Orgány krizového 

řízení mohou v rámci krizových opatření a v dohodě s řediteli vzdělávacích zařízení uloţit 

fyzickým osobám pracovní povinnost nebo pracovní výpomoc ve vztahu k příslušným 

vzdělávacím zařízením. Po vyhlášení krizového stavu lze nařídit pracovní pohotovost 

příslušných zaměstnanců. [7] 

Určená vzdělávací zařízení zajišťují nezbytně nutnou péči o ţáky mimo výchovně 

vzdělávací činnost, zejména: 

 ubytování 

 stravování 

 první pomoc, psychologickou a zdravotní péči v součinnosti s příslušnými 

odbornými orgány a zařízeními 

 pomoc ţákům při vyhledávání jejich zákonných zástupců i při řešení dalších 

potřeb vyvolaných krizovou situací 

 trvale aktualizovanou evidenci ubytovaných osob 

Připravenost určených vzdělávacích zařízení na řešení krizových situací zajišťují 

v rámci svých pravomocí jejich ředitelé, buď jako statutární orgány právnických osob nebo 

v případě organizačních sloţek spolu se statutárními orgány právnických osob, jejichţ jsou 

určená výchovně vzdělávací zařízení součástí. [7] 
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Odbornou připravenost ředitelů na řešení krizových situací zajišťuje ve spolupráci 

se zřizovateli určených vzdělávacích zařízení obecný úřad v rámci přípravy obcí a součinnosti 

s krajem v přenesené působnosti nebo orgán kraje v rámci přípravy kraje. 

V uvedené legislativě týkající se bezpečnosti jsou dokumenty, které musí nebo by 

měla, školská zařízení zpracovávat. Jednotlivé dokumenty nejsou definovány jednoznačně 

jedním právním předpisem, ale mnohdy se jejich obsah dle různých právních předpisů liší. 

Avšak tyto dokumenty se řadí mezi dokumentaci BOZP a nesouvisí přímo s řešením 

mimořádné situace z pohledu havarijního. Proto vyplývá, ţe z uvedené legislativy školská 

zařízení nemají povinnost zpracovávat havarijní dokumentaci. 
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5. Havarijní dokumentace 

Co to vlastně havarijní dokumentace je? Havarijní dokumentace je výsledkem 

havarijního plánování, coţ představuje soubor postupů, metod a opatření při přípravě 

na provádění záchranných a likvidačních prací. Z toho lze vyvodit, ţe výstupy havarijního 

plánování mají charakter regresivní. To znamená, připravovaná opatření směřují do doby 

po vzniku mimořádné události nebo těsně před vznik mimořádné události. Cílem je pak snaha 

zabránit vzniku případně při jiţ vzniklé mimořádné události minimalizovat moţné 

následky.[8]  

Můţeme rozlišovat havarijní plánování na úrovni územních celků, vnější a vnitřní 

havarijní plánování. 

Důvodem pro zpracování havarijního plánu můţe být povinnost dána legislativou nebo 

pouze potřebou zpracovatele vyplývající ze snahy o ochranu zdraví zaměstnanců či ochrany 

ţivotního prostředí. 

Havarijní plán = je součást krizového plánu a představuje dokument, jehoţ posláním 

je popis technologických procedur pro zvládání mimořádných událostí, vedoucí 

k minimalizaci jejich následků. Obsahuje plány konkrétních činností a příslušnou 

databázovou část.[10] 

Rozeznáváme: 

 Vnitřní havarijní plán – zpracovaný provozovatelem pro vyuţití uvnitř objektu 

nebo zařízení 

 Vnější havarijní plán – zpracovaný krajským úřadem pro vyuţití v rámci daného 

kraje nebo v okolí nebezpečného objektu či zařízení 

 Havarijní plán kraje - zpracovaný krajským úřadem, pán provádění záchranných 

a likvidačních prací na území kraje zpracovaný podle zvláštních předpisů
G
 

S jakými mimořádnými událostmi se vlastně můţeme v dnešní době setkat? Na jedné 

straně to mohou být mimořádné události v důsledku působení přírodních vlivů např. vichřice, 

kalamitní výskyt sněhových sráţek, sesuvy, povodně, plošné poţáry lesa, nedostatek vody) 

a na straně druhé závaţné havárie, epidemie jiná hromadná ohroţení. [9] 

                                                 

G
 Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů 
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Můţeme také pouţít rozdělení dle zdrojů, z nichţ nebezpečné ohroţení člověka 

vychází: [19]  

 Příroda a ţivotní prostředí (ekologické aspekty) 

 Hospodářství a technika (ekonomické aspekty) 

 Války a terorismus (politické aspekty) 

5.1 Vysvětlení některých pojmů  

Mimořádnou událostí se rozumí škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností 

člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohroţují ţivot, zdraví, majetek nebo ţivotní 

prostředí a vyţadují provedení záchranných a likvidačních prací [20]. 

Bezpečnost je stav, kdy je systém schopen odolávat známým a předvídatelným 

hrozbám, které mohou negativně působit tak, aby byla zachována struktura systému, jeho 

stabilita a spolehlivost [8]. 

Prevence je soubor opatření, jejichţ cílem je předcházení mimořádným událostem 

a krizovým situacím. Opatření mohou být pasívní (technické, organizační a výchova obyvatel) 

a aktivní (výstavba systému, který sniţuje vznik mimořádné události) [8]. 

Povodeň je přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových 

vod, při kterém voda jiţ zaplavuje území mimo koryto vodního toku. Přechodně výrazné 

stoupnutí vodní hladiny konkrétního vodního toku, při kterém se voda z koryta vylévá, 

způsobuje následné zaplavení bezprostředního i blízkého okolí vodního toku, ohroţuje ţivoty 

a majetek, devastuje ţivotní prostředí a působí značné materiální škody [8]. 

Terorismus je organizované pouţití násilí nebo hrozby násilím, obvykle zaměřené 

proti nezúčastněným osobám, s cílem vyvolat strach, jehoţ prostřednictvím mají být splněny 

politické náboţenské nebo ideologické poţadavky [8]. 

Evakuace je soubor organizačních a technických opatření zabezpečujících přemístění 

osob, zvířat a věcných prostředků v daném pořadí priority z míst ohroţených mimořádnou 

událostí do míst, ve kterých je zajištěno pro soby náhradní ubytování a stravování (nouzové 

přeţití), pro zvířata ustájení a pro věcné prostředky uskladnění [8]. 
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5.2 Obsah a zpracování havarijních plánů 

Vnitřní havarijní plán dle legislativy musí zpracovávat provozovatelé objektu nebo 

zařízení zařazeného podle zákona o prevenci závaţných havárii [10] do skupiny B. Slouţí 

k určení opatření uvnitř objektu nebo zařízení vedoucí ke zmírnění dopadů při vzniku havárie. 

Obsah vnitřního havarijního plánu: 

 Jména, příjmení a funkční zařazení fyzických osob, které mají pověření 

provozovatele realizovat preventivní bezpečnostní opatření 

 Scénáře moţných havárii, scénáře odezvy a řízení  

 Popis moţných dopadů havárie 

 Popis činností nutných ke zmírnění dopadů závaţné havárie 

 Přehled ochranných zásahových prostředků, se kterými disponuje provozovatel 

 Způsob vyrozumění dotčených orgánů veřejné správy a varování osob 

 Opatření pro výcvik a plán havarijních cvičení 

 Opatření k podpoře zmírnění dopadů závaţné havárie mimo objekt a spolupráci 

se sloţkami integrovaného záchranného systému 

Mezi ostatní plány pro řešení mimořádných událostí zpracované provozovatelem 

a tvořící samostatné přílohy vnitřního havarijního plánu patří např. traumatologický plán, 

plány varování zaměstnanců, plány individuální ochrany, evakuační plány, plány ukrytí. 

Vypracování vnějšího havarijního plánu zajišťuje krajský úřad. Odpovědnost 

za vypracování vnějších havarijních plánů má hasičský záchranný sbor kraje. Ten zpracovává 

vnější havarijní plán na základě informací a podkladů pro stanovení zóny havarijního 

plánování v bezpečnostní zprávě, zpracované příslušným podnikem. Vnější havarijní plán 

se zpracovává pouze tehdy, je-li v územním obvodu příslušného krajského úřadu příslušný 

zdroj rizika. 

Vnější havarijní plán se dle obsahu člení na: 

 Textovou část (informativní část, operativní část, plány konkrétních činností) 

 Grafickou část 
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Informační část obsahuje informace o identifikaci provozovatele, charakteristiku 

území, vymezení zóny havarijního plánování, oblasti osídlení včetně počtu obyvatel, popis 

struktury organizace havarijní připravenosti, výčet a charakteristiky moţných účinků závaţné 

havárie, základní informace o působení nebezpečné látky, seznam všech vnitřních havarijních 

plánů provozovatelů a další. 

Operativní část udává přehled o připravených opatřeních, která jsou prováděna 

po vyrozumění o podezření na vznik nebo o vzniku havárie, řešení jednotlivých opatření 

v závislosti na předpokládané situaci a časové posloupnosti. Provedení jednotlivých opatření 

se provádí podle plánů konkrétních činností v závislosti na charakteru havárie. 

Z plánů konkrétních činností se zpracovává především: 

 Plán vyrozumění 

 Plán varování obyvatelstva 

 Plán ukrytí obyvatelstva 

 Plán záchranných a likvidačních prací 

 Plán evakuace osob 

 Plán individuální ochrany 

 Plán dekontaminace 

 Plán traumatologický 

 Plán veterinárních opatření 

 Plán zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti 

 Plán komunikace s veřejností a hromadnými informačními prostředky a další. 

Grafická část slouţí pro názorné zobrazení základních informací v textové části. 

Obsahuje různé mapy a schémata, geografické mapy, grafy, schémata rozmístění sil 

a prostředků a podobně.[11]   

V příští kapitole zhodnotím, k čemu jsem ve své práci dospěla. Která dokumentace 

je nutná zpracovávat na základě legislativy a kterou školská zařízení povinnost zpracovávat 

nemají. 
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6. Shrnutí a doporučení 

V první části práce jsem uvedla povinnosti pro všechny právnické a podnikající 

fyzické osoby a tedy také pro všechna školská zařízení vyplývající z různých zákonů, 

vyhlášek, nařízení a dalších právních předpisů. Vzhledem k mnoţství právních předpisů 

vztahujících se k bezpečnosti, je pro většinu školských zařízení oblast těchto právních 

předpisů velmi sloţitá. 

6.1 Dokumentace pro školská zařízení vyplývající z právních předpisů 

Studiem právních předpisů v oblasti bezpečnosti práce, poţární ochrany zákoníku 

práce, školského zákona, předpisů pro oblast výchovy a vzdělávání jsem zjistila, ţe 

bezpečností dokumentace se pro školská zařízení se po obsahové stránce neliší. V těchto 

předpisech jsem shledala pouze jedinou odlišnost týkající se zařazování činnosti podle míry 

poţárního nebezpečí.  

Všechna školská zařízení se řadí do kategorie bez zvýšeného poţárního nebezpečí 

s výjimkou zařízení, určených na základě kolaudačního rozhodnutí pro osoby se sníţenou 

schopností pohybu a orientace a také ve školských provozech o sedmi a více nadzemních 

podlaţích nebo o čtyřech a více nadzemních podlaţích pokud tyto objekty nemají zřízené 

chráněné únikové cesty (vyplývá to z §4 odstavce 2 písmene h) zákona o poţární ochraně) 

[13]. Dle vyhlášky
H
 se za osoby s omezenou schopností pohybu a orientace povaţují osoby 

postiţené pohybově, zejména osoby postiţené na vozíku pro invalidy, zrakově, sluchově, 

osoby pokročilého věku, těhotné ţeny, osoby doprovázející dítě v kočárku, dítě do tří let 

věku, popřípadě osobu s mentálním postiţením. 

 

 

 

 

 

 

                                                 

H
 §2 písmene b) vyhlášky č.174/1994 Sb. o obecných technických poţadavcích zabezpečujících uţívání 

staveb osobami s omezenou schopností pohybu, ve znění pozdějších předpisů 
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Tabulka 1: Dokumentace pro školská zařízení bez zvýšeného požárního nebezpečí 

Název dokumentu Příslušný právní předpis 

Kniha úrazů a příslušné 

záznamy o úrazech 

Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 561/2004 Sb. školský zákon ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška č. 64/2005 Sb. o evidenci úrazů dětí, ţáků a studentů 

ve znění pozdějších předpisů 

Školní nebo vnitřní řád Zákon č. 561/2004 Sb. školský zákon ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění 

pozdějších předpisů 

Poţárně poplachové směrnice Zákon č. 133/1985 Sb. o poţární ochraně ve znění pozdějších 

předpisů 

Vyhláška č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek poţární 

bezpečnosti a výkonu státního dozoru 

Tematický plán školení Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 133/1985 Sb. o poţární ochraně ve znění pozdějších 

předpisů 

Vyhláška č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek poţární 

bezpečnosti a výkonu státního dozoru 

Plán krizové připravenosti Nařízení vlády č. 462/2000 Sb. k provedení § 27 ods.8 a § 28 

zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení  

Vyhláška č. 281/2001 Sb. kterou se provádí §9 ods.3 písmene a) 

zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení  

Zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení ve znění pozdějších 

předpisů 

 

Zařízení v kategorii se zvýšeným poţárním nebezpečím musí zpracovávat všechny 

dokumenty v předchozí tabulce č. 1 pro zařízení bez zvýšeného poţárního nebezpečí a kromě 

nich ještě další dokumenty uvedené v tabulce č. 2. 
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Tabulka 2: Dokumentace pro zařízení se zvýšeným požárním nebezpečím 

Název dokumentu Příslušný právní předpis 

Dokumentace o začlenění do 

kategorie činnosti se 

zvýšeným nebo s vysokým 

poţárním nebezpečím 

Zákon č. 133/1985 Sb. o poţární ochraně ve znění pozdějších 

předpisů 

Vyhláška č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek poţární 

bezpečnosti a výkonu státního dozoru 

Posouzení poţárního 

nebezpečí 

Zákon č. 133/1985 Sb. o poţární ochraně ve znění pozdějších 

předpisů 

Vyhláška č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek poţární 

bezpečnosti a výkonu státního dozoru 

Poţární řád Zákon č. 133/1985 Sb. o poţární ochraně ve znění pozdějších 

předpisů 

Vyhláška č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek poţární 

bezpečnosti a výkonu státního dozoru 

Poţární kniha Zákon č. 133/1985 Sb. o poţární ochraně ve znění pozdějších 

předpisů 

Vyhláška č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek poţární 

bezpečnosti a výkonu státního dozoru 

 

Dokumentace uvedená v těchto dvou tabulkách se týká havarijní dokumentace jen 

částečně. Zabývá se spíše bezpečnosti z hlediska bezpečnosti práce a tvoří dokumentaci 

BOZP. Z hlediska havarijní dokumentace lze zařadit poţárně evakuační plán, ale ten se pro 

tyto dvě kategorie bez zvýšeného poţárního nebezpečí a se zvýšeným poţárním nebezpečím 

nemusí zpracovávat. Přesto se o evakuaci hovoří v mnoha právních předpisech. 

6.2 Návrh havarijní dokumentace 

Dle legislativy nemají školská zařízení povinnost havarijní dokumentaci zpracovávat. 

Ale podle prognóz odborníků se v budoucnosti má zvyšovat nebezpečí výskytu mimořádných 

událostí v důsledku ţivelných pohrom, závaţných průmyslových havárii i místních 

ozbrojených konfliktů [19]. Vzhledem k tomu, ţe příčiny a následky těchto mimořádných 
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událostí ohroţují ţivoty a zdraví většího mnoţství lidí, bych doporučila havarijní dokumentaci 

alespoň v omezeném rozsahu pro školská zařízení zpracovávat. Dle mého názoru by 

se jednalo především o tyto dokumenty - plán evakuace a traumatologický plán a to protoţe je 

povaţuji pro školská zařízení za nejdůleţitější a nejčastěji vyuţívané. Vzhledem k rozsahu 

práce jsem se ve své bakalářské práci zaměřila jen na vypracování evakuačního plánu, jelikoţ 

dle mého názoru je termín evakuace zmiňován a řešen v mnoha právních předpisech. 

[2,7,12,13,14, 15] 
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7. Vybraná školská zařízení 

Pro svou práci jsem si vybrala tato dvě školská zařízení. Jedná se o základní školu 

Chrustova 24/1418, Ostrava - Slezská Ostrava a základní školu U haldy 66, Ostrava – 

Hrabůvka. 

7.1 Základní škola U Haldy 

Základní škola U Haldy sdruţuje základní školu praktickou, školní druţinu, školní 

jídelnu - výdejnu. Ve škole je zřízena třída základní školy speciální (dříve pomocná škola). 

Zaměřením školy je výchova a vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

(mentální postiţení).  

Ve školním roce 2009/2010 školu navštěvuje cca 100 ţáků. Škola má 9 tříd základní 

školy praktické (lehké mentální postiţení) a 2 třídy základní školy speciální (středně těţké 

mentální postiţení). Pro svou bezbariérovost (výtah ve škole) je vhodná i pro ţáky tělesně 

postiţené. Školu navštěvují dva ţáci s kombinovanou vadou, kterým ve vzdělávání pomáhají 

dva asistenti pedagoga. 

Základní škola zpracovává plán evakuace, který jednou ročně aktualizují podle změn 

v uloţení jednotlivých tříd a učeben. Plán evakuace je uloţen přímo v kaţdé třídní knize, aby 

byl vyučujícím v případě potřeby v dosahu. Také se zde myslí na informovanost ţáků. Kaţdý 

ţák má uvedená čísla tísňového volání v ţákovské kníţce. Stručné školení ţáků probíhá 

pravidelně na začátku školního roku. Evakuační plán je 2x ročně zkoušen na základě cvičného 

poplachu. V budově se nacházejí 3 nouzové východy. Za evakuaci třídy odpovídá třídní 

učitel, ve třídě se nachází přibliţně 12 ţáků. 

Zpracovávají také traumatologický plán. Ten obsahuje důleţitá telefonní čísla, návody 

na první pomoc. Je uloţen ve sborovně. Hlavní lékárnička je umístěna ve sborovně, další pak 

v tělocvičně, jídelně a v kaţdé učebně. (jedná se o učebny odborných předmětů, dílny apod., 

ne třídy) [16] 

7.2 Základní škola Chrustova 

Základní škola je úplnou školou s prvním aţ devátým postupovým ročníkem. 

V budově je zřízeno 11 tříd, 5 učeben, školní druţina, školní jídelna s kuchyní a tělocvična. 

Součástí školy je i oplocený sportovní areál.  
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Tato základní škola také zpracovává traumatologický plán a plán evakuace. Plán 

evakuace je jednou ročně přezkušován cvičným poplachem s následnou evakuací. Plán je 

umístěn na kaţdé chodbě v podlaţí a také v ředitelně. Traumatologický plán je současně 

s hlavní lékárničkou umístěn ve sborovně. Další lékárničky jsou umístěny v jednotlivých 

učebnách odborných předmětů, v tělocvičně a jídelně [17]. 

7.3 Obsah evakuačního plánu 

Obsah evakuačního plánu dle legislativy je velmi sloţitý. Zpracovává se především 

pro plošnou evakuaci dlouhodobou. Plán evakuace je základním nástrojem přípravy a řízení 

evakuace osob, hospodářského zvířectva a věcných prostředků v daném pořadí priority 

z ohroţeného území. 

Evakuační plán obsahuje zejména [11]: 

 Seznam sil a prostředků, které zabezpečí evakuaci 

 Způsob jejich vyrozumění, vybavení, přípravy a povolání 

 Počty osob k evakuaci a místa odkud a dam budou evakuovány 

 Počty osob vyţadující zvláštní péči 

 Systém řízení hromadné evakuace a samostatné evakuace 

 Popis doporučeného evakuačního zavazadla 

 Systém evidence evakuovaných osob 

 Přehled nouzového ubytování evakuovaných a způsoby jejich zásobování 

7.4 Průzkum zpracování havarijní dokumentace 

Pro potřeby své bakalářské práce jsem provedla ve městě Ostrava výzkum 

o problematice zpracování havarijní dokumentace ve školských zařízeních. Na základě 

dotazníku, který jsem si vyhotovila a rozeslala do školských zařízení, jsem dospěla k těmto 

výsledkům. Z oslovených 50 školských zařízení na dotazník odpovědělo 21 zařízení dle grafu 

č. 1. 
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graf 1: Rozdělení školských zařízení dle typu 
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V tabulce č. 3,4 a 5 uvádím výsledky odpovědí dle jednotlivých otázek v dotazníku. 

Tabulka 3:Zpracování havarijní dokumentace MŠ 

Odpověď ANO NE nezpracováváme 

Setkali jste se s povinnosti zpracovávat havarijní 

dokumentaci? 

5 4 0 

Zpracováváte havarijní dokumentaci sami (odpověď 

ANO) nebo dodavatelským způsobem (odpověď NE)? 

4 4 1 

Bylo by pro Vás přínosem pouţívat vzorové havarijní 

dokumenty? 

8 0 1 

 

Tabulka 4: Zpracování havarijní dokumentace ZŠ 

Odpověď  ANO NE nezpracováváme 

Setkali jste se s povinnosti zpracovávat havarijní 

dokumentaci? 

5 6 0 

Zpracováváte havarijní dokumentaci sami (odpověď 

ANO) nebo dodavatelským způsobem (odpověď NE)? 

1 3 7 

Bylo by pro Vás přínosem pouţívat vzorové havarijní 

dokumenty? 

8 1 2 
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Tabulka 5: Zpracování havarijní dokumentace ostatní zařízení 

Odpověď ANO NE nezpracováváme 

Setkali jste se s povinnosti zpracovávat havarijní 

dokumentaci? 

1 0 0 

Zpracováváte havarijní dokumentaci sami (odpověď 

ANO) nebo dodavatelským způsobem (odpověď NE)? 

0 1 0 

Bylo by pro Vás přínosem pouţívat vzorové havarijní 

dokumenty? 

1 0 0 

 

Na základě dotazníku jsem zjistila, ţe v oblasti havarijní dokumentace je 

informovanost školských zařízení nedostatečná. Problémem je naprostá absence jednotného 

právního předpisu, který by upravoval postup školských zařízení pro danou oblast. Školská 

zařízení často zpracovávají havarijní dokumentaci na základě vlastní iniciativy, případně 

upravují jiţ zastaralé dokumenty. Vzhledem k této zjištěné skutečnosti se domnívám, ţe je 

nutností vypracovat jednotný systém, který bude definovat podmínky pro tvorbu havarijní 

dokumentace v oblasti školství a vzdělávání. Takovýmto dokumentem by mohla být např. 

prováděcí vyhláška. Z průzkumu vyplývá, ţe management některých školských zařízení není 

o této problematice vůbec informován. Domnívám se, ţe informace o oblasti havarijního 

plánování by mohlo být součástí dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zejména pak 

v oboru školského managementu tak aby řídící pracovníci škol a školských zařízení měli 

ucelené informace o tom, co je obsahem havarijní dokumentace.  Na základě dotazníkového 

průzkumu jsem zjistila, ţe pro školská zařízení bude zpracování jednotného předpisu pro 

jednotlivá školská zařízení přínosem. Rovněţ vzorové dokumenty většina školských zařízení 

přivítala jako přínos pro řešení této situace. 

7.5 Návrh zjednodušeného evakuačního plánu pro školská zařízení – 

evakuační karta 

Vypracuji dokument pro objektovou evakuaci ve formě opuštění ohroţených prostor. 

Vybrala jsem si dokument zpracovávající evakuaci, protoţe ji povaţuje dle svého mínění 

za velmi důleţitou. A také protoţe termín evakuace je řešen v mnoha právních předpisech, 
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jako je třeba zákoník práce, zákon o poţární ochraně, zákon o krizovém řízení a další 

[2,7,12,13,14,15]. 

K evakuaci můţe dojít při vzniku poţáru, při úniku plynu, při teroristickém napadení 

(ohlášení výskytu bomby v objektu). Evakuaci můţe ovlivnit psychický a fyzický stav 

evakuovaných osob a stavební řešení objektu. V objektech kde se nachází více osob, stoupá 

riziko paniky se zvyšující se hustotou osob. Fyzický stav má značný vliv na průběh evakuace. 

U osob se sníţenou schopností pohybu kromě niţší fyzické zdatnosti vzniká daleko rychleji 

pocit strachu. Naopak u osob mladších 20 let (děti, ţáci, studenti) často dochází 

k podceňování rizik [18]. 

Důleţité je stanovit, kdy a za jakých podmínek bude evakuace vyhlášena a provedena, 

kdo odpovídá za vyhlášení varování, jak bude varování vyhlášeno. Odpovědnou osobou 

za vyhlášení evakuace je ředitel, v případě nepřítomnosti jeho zástupce.  Ve školách je 

moţnost vyhlášení evakuace prostřednictvím zařízení školního rozhlasu. Alternativní způsob 

řešení je jedině ústní forma. Za evakuaci dětí, ţáků a studentů má odpovědnost příslušný 

vyučující učitel, v případě přestávky dozor na chodbě. Určení evakuačních cest a únikových 

východů bude graficky znázorněno v evakuační kartě. Evakuované osoby se budou 

soustřeďovat před budovou školy na bezpečném místě. 

Evakuační karta 

 slouţí ke zvýšení bezpečnosti a informovanosti při evakuaci 

 snadná tvorba dokumentu 

 jednoduchá moţnost aktualizace 

 přehlednost 

 formulář o rozsahu 2 stran, jasné instrukce k vyplnění a pouţití 

Obsah evakuační karty: 

Pro obsah uvedený na evakuační kartě jsem vybrala dle mého názoru jen podstatné 

a nejdůleţitější informace potřebné k evakuaci. Na začátku je uveden název a typ školského 

zařízení a adresa. Následují čísla tísňového volání včetně uvedení tísňové zprávy. Další 

důleţitým bodem je odpovědná osoba za vyhlášení evakuace a v případě její nepřítomnosti 

její zástupce a způsob vyhlášení evakuace. Další informací je místo, kde se evakuované osoby 
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mají shromáţdit. Součástí evakuační karty je také evakuační plánek, na kterém je vyznačeno 

místo, kde se zrovna nacházíte a nebliţší únikové cesty ven z objektu. (obrázek č. 2,3) 

 

Obrázek 2: Evakuační karta strana č. 1 

Evakuační karta 

Zařízení: ZŠ Chrustova 24, Ostrava - Heřmanice 

Čísla tísňového 

volání: 

150   Hasičský záchranný sbor 

155  První pomoc 

156  Městská policie 

150  Policie ČR 

Zpráva: kdo volá, určení místa, stručný popis co se stalo, 

počet zraněných osob 

Zodpovědná osoba 

za evakuaci: 

p. ředitel: Mgr. Radim Motyčka 

zástupce ředitele: 

Způsob vyhlášení: Rozhlas, alternativní řešení – ústní forma 

Nejbližší úniková 

cesta: 
Viz evakuační plánek 

Shromáždiště 

evakuovaných 

osob: 

Prostranství před budovou 

Datum poslední 

aktualizace a 

podpis: 

1.1.2010 

Poznámky:  
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Obrázek 3: Evakuační karta strana č. 2 - Evakuační plánek 
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Z hlediska bezpečnosti doporučuji umístění první strany evakuační karty v kaţdé 

třídní knize, a strany druhé – tedy evakuačního plánku v kaţdé třídě, učebně, na chodbě 

v kaţdém poschodí objektu, tělocvičně a v jídelně. Umístění v třídní knize doporučuji 

z důvodu toho, ţe třídní knihu má učitel vţdy u sebe a to i v případě vyhlášení evakuace. 

Přínosem by také bylo pravidelné praktické cvičení evakuace. Osoby obeznámené 

s varovným signálem a průběhem chování při evakuaci pak v případě skutečného rizika budou 

reagovat rychleji. 
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8. Závěr 

Během své práce jsem prostudovala spousty legislativy a právních předpisů různého 

charakteru a zaměření. Setkala jsem se s nutností vypracování dokumentace BOZP 

a dokumentace poţární ochrany upravené zákonnými normami doplňujícími danou oblast. 

Dokumentace poţární ochrany je z pravidla součástí havarijní dokumentace, protoţe poţár 

řadíme mezi mimořádné události. Ţádný právní předpis neuvádí povinnost školám a školským 

zařízením zpracovávat havarijní dokumentaci. Přesto se ale domnívám, ţe by školská zařízení 

měla havarijní dokumentaci zpracovávat alespoň ve zjednodušené verzi, hlavně z důvodu 

výskytu většího počtu osob a to konkrétně dětí. Evakuaci povaţuji za jeden z nejčastějších 

způsobu záchrany osob, který mohou školská zařízení aplikovat v případě vzniku mimořádné 

situace. Na základě těchto faktů zjištěných průzkumem a zájmu školských zařízení, jsem 

vytvořila vzorový dokument pro potřeby evakuace osob z objektu. Tento dokument jsem 

pojmenovala evakuační kartou. Evakuační kartu jsem navrhla tak, aby podle mnou 

vytvořeného vzoru bylo moţno tento dokument zpracovat v kaţdém typu školského zařízení. 

Stanovila jsem si poţadavek, aby vniklý dokument byl rychlý a přehledný a v případě 

mimořádné události se v něm bylo moţno snadno orientovat. Cílem bakalářské práce bylo 

posouzení nutnosti tvorby dokumentů týkajících se bezpečnosti podle legislativních předpisů 

pro danou oblast. Zjistila jsem, ţe dokumentace takající se havarijního plánování pro školská 

zařízení, není v našich právních normách obsaţena. Ve své práci jsem navrhla, jakým 

způsobem je moţno tuto situaci co nejefektivněji vyřešit. Na základě průzkumu a rozboru 

stavu tvorby havarijních plánů ve školách a školských zařízeních, je v závěru mé práce 

navrţen dokument, který jednoduchou a srozumitelnou formou určuje jakým způsobem 

provádět evakuaci v případě vniku mimořádné události. V případě realizace mého návrhu 

můţe uvedený dokument zjednodušit práci osob zodpovědných za tvorbu dokumentů 

obsahujících havarijní a traumatologické plány ve vzdělávacích institucích. Daný návrh 

rovněţ můţe usnadnit orientaci řídících pracovníků školských zařízení v uvedené 

problematice.  
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