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Anotace 

SARGA, Aleš. Specifika požárního zásahu a evakuace ve vybraném zařízení pro děti 

vyžadující okamžitou pomoc. Ostrava, 2011. 37 s. Bakalářská práce. VŠB – Technická 

univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inţenýrství. 

 

Bakalářská práce se zabývá problematikou zásahu a evakuace v zařízení pro děti vyţadující 

okamţitou pomoc. Je rozdělena do pěti částí. V první kapitole jsou popsány základní principy 

funkce sociálního systému v České republice. V druhé kapitole je popsána cílová skupina 

klientů v zařízení Dětského centra Čtyřlístek. V třetí kapitole je popsána komunikace s touto 

skupinou dětí. Ve čtvrté kapitole je charakterizován objekt Dětského centra Čtyřlístek v 

Opavě. V páté kapitole je pak řešena příprava námětového cvičení a shrnutí poznatků pro 

další zefektivnění záchrany a evakuace v tomto objektu. V závěru jsou uvedena doporučení na 

budoucí vyuţití těchto poznatků. 
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SARGA, Ales. Specifics of Fire Fighting Intervention and Evacuation in a Selected 

Establishment for Children in Need of Immediate Help. Ostrava, 2011. 37 p. Bachelor thesis. 

VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Safety Engineering. 

 

This bachelor's thesis deals with the intervention and emergency evacuation in establishment 

for children in need of immediate help. It is separated into five parts. The first chapter 

describes the basic principles of the social system in the Czech Republic. In the second 

chapter a target group of clients on the establishment of Dětské centrum Čtyřlístek is 

described. The third chapter describes the communication with this group. In the fourth 

chapter the object of the Dětské centrum Čtyřlístek in Opava is characterized. In the fifth 

chapter the preparation of the thematic exercise in this object is solved and it also contains a 

summary of the findings for the further effectiveness of the rescue and evacuation in this 

object. The conclusion is giving recommendations for the future use of these knowledges. 
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Úvod 
 

Ve společnosti existuje skupina dětí, jejichţ vlastní biologická rodina jim z 

nejrůznějších důvodů není schopna poskytnout adekvátní péči. Řešením pro tyto děti je buď 

náhradní rodinná péče, nebo péče ústavní. Pokud se tyto děti ocitnou v tíţivé ţivotní situaci, 

mají moţnost poţádat o pomoc zařízení pro děti vyţadující okamţitou pomoc. A nemusí to 

být jen děti zdravé, ale v tomto typu zařízení se mohou nacházet i osoby se zdravotním či 

mentálním postiţením nebo určitým způsobem tělesně handicapovaní, kteří tvoří významnou 

část společnosti (v EU přes 15 % obyvatel, tj. přes 75 miliónů obyvatel). Zdravotně postiţení 

mají stejná práva jako všichni ostatní občané a hlavní myšlenkou by mělo být omezení jejich 

sociálního vyloučení, odstranění překáţek a bariér, usnadnění mobility a vyuţívání 

informačních technologií. 

Moderní doba nabízí moţnosti výchovy v různých specializovaných centrech, 

speciálních školách, kde svým vybavením a hlavně odborným vedením vyškoleného 

personálu dostanou postiţení šanci zlepšit svůj duševní či fyzický stav různými formami 

psychologických konzultací a rehabilitačních cvičení. 

Těmto osobám se více či méně daří zapojovat se do běţného dění ve světě a toto 

splynutí se společností je přirozeně ovlivněno druhem jejich handicapu. Je potřeba pochopit, 

ţe osoby se zdravotním postiţením jsou v mnoha věcech odkázány na pomoc druhých, na 

kterých jsou mnohdy zcela závislí a nedokáţou bez nich zvládat „běţné“ situace.  

Cílem této práce je provést kontrolu poţárně-technického vybavení objektu, přiblíţit 

příslušníkům Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen "HZS ČR") chování 

postiţených v případě vzniku mimořádné události, připravit nácvik evakuace postiţených 

osob a prověřit připravenost personálu na mimořádnou událost.  
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Rešerše 
 

Cílem práce bylo shrnout poznatky o problematice dětí vyţadující okamţitou pomoc, o 

způsobu komunikace s touto skupinou a se skupinou dětí, které trpí různými formami 

psychického či fyzického postiţení a jsou umístěny v mnou vybraném zařízení pro děti 

vyţadující okamţitou pomoc.  

Problematice dětí vyţadující okamţitou pomoc se v České republice příliš mnoho zdrojů 

nevěnuje, pilířem v této oblasti je zákon o rodině č. 94/1963 Sb. [15] a zákon o sociálně – 

právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb. [13]. Komunikace s dětmi, které netrpí ţádným druhem 

postiţení, je řešena v mnoha publikacích, já jsem vyuţil hlavně zdroje [1],[4] a [6], ve kterých 

je popisován obecný přístup ke komunikaci s touto skupinou. U tématu o formách postiţení 

jsem vyuţil hlavně kniţní zdroje [8] a [10], které dávají odpovědi na otázku, jak dané 

postiţení rozpoznat, jak se s dítětem naučit komunikovat a přizpůsobit se jeho způsobu ţivota. 

U tématu mentálního postiţení jsem vyuţil mnoho zdrojů na internetu, existuje mnoţství 

stránek, kde terapeutická centra nebo zasaţené rodiny popisují svoje zkušenosti s touto 

problematikou, za všechny bych uvedl [3],[41] a [43].  

Veškeré informační zdroje, které jsem ke své práci vyuţil, byly publikovány českými 

autory nebo českými autory přeloţeny a publikovány převáţně v posledních 10 letech. 

Práce a komunikace s dětmi trpícími nějakým druhem postiţení se značně liší od vţitých 

komunikačních předpokladů se zdravými dětmi. Specifika komunikace jsou uvedeny v třetí 

kapitole této práce. Tyto komunikační vlastnosti by měli zasahující jednotky poţární ochrany 

vyuţít při evakuačním cvičení popisovaném v páté kapitole nebo při zásahu na objekt 

Dětského centra Čtyřlístek případně na jiné podobné zařízení, ve kterém se nachází obdobná 

skupina klientů.   
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1 Základní principy funkce sociálního systému v České republice 
 

Rodina je popisována jako základní společenská jednotka, která formuje člověka, jeho 

sociální charakter a rozhodujícím způsobem ovlivňuje vývoj celé společnosti. Výchovná role 

rodiny je pokládána za nezastupitelnou. Má dominantní vliv na celkový vývoj dítěte. Záleţí 

především na prostředí a osobách, které o dítě pečují, jak se bude dítě vyvíjet, jaká osobnost z 

něho vyroste a jakým způsobem se začlení do společnosti. Řadu poruch v dospělosti lze 

vystopovat v nedostatečné funkci rodiny v rozhodném období vývoje dítěte [4]. Ne všechny 

děti proţijí harmonické dětství ve své vlastní biologické rodině. Stále více se setkáváme s 

dětmi, které ţijí v nevyhovujícím prostředí, jsou vychovávány nevhodným způsobem, který 

můţe vést aţ ke vzniku psychických poruch či opoţďování v tělesném vývoji. Od narození 

nabývají vlivy prostředí stále většího významu, a to jak pro organismus, tak i pro duševní 

vývoj [6]. 

Tam, kde selhává ve svých funkcích rodina, je vţdy dítě ohroţeno ve svém vývoji. Pokud 

je porucha rodiny natolik závaţná, ţe by pro ohroţené dítě bylo lepší z rodiny odejít, je dítě 

rodině odejmutu rozhodnutím soudních orgánů a můţe být umístěno do některého zařízení 

k tomu určenému či v náhradní rodině. V dnešní době dává pojetí sociálně – právní ochrany 

dětí přednost náhradní rodinné péči (tj. adopce, pěstounská péče) před péčí ústavní dle § 46, 

odst. 2 zákona č. 94/1963 Sb.[15]. 

Formy náhradní výchovy v České republice upravené zákonem č. 94/1963 Sb. [15]: 

a) svěření dítěte do péče jiné fyzické osoby neţ rodiče; 

b) pěstounská péče; 

c) poručenství, pokud poručník o dítě osobně pečuje; 

d) osvojení (adopce); 

e) ústavní výchova; 

f) umístění a pobyt dítěte v zařízení pro děti vyţadující okamţitou pomoc. 

 

Zařízení pro děti vyţadující okamţitou pomoc (§ 42 zákona č. 359/1999 Sb. [13]) poskytují 

ochranu a pomoc dítěti, které se ocitlo bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho ţivot nebo 

příznivý vývoj váţně ohroţeny, anebo ocitlo-li se dítě bez péče přiměřené jeho věku (§ 15 

zákona č. 359/1999 Sb. [13]). Dále poskytuje ochranu dítěti tělesně nebo duševně týranému, 

zneuţívanému nebo dítěti, které se ocitlo v prostředí nebo situaci, kdy jsou závaţným 

způsobem ohroţena jeho základní práva. Ochranou a pomocí se rozumí především 

uspokojování základních ţivotních potřeb, včetně ubytování, v zajištění zdravotní péče 

http://portal.gov.cz/zakon/359/1999
http://portal.gov.cz/zakon/359/1999
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a psychologické či jiné obdobné nutné péče. (např. z důvodu nevyzvednutí dítěte ze školky, 

nalezení dítěte bezprizorního na ulici, náhlé hospitalizace či úmrtí rodičů dítěte, za 

předpokladu, ţe momentálně není znám nikdo z rodiny či blízkých, kdo by se o dítě postaral). 

V zařízení se poskytuje pomoc a ochrana také dětem, které nesplňují podmínky § 2 odst. 2 

zákona č. 359/1999 Sb. [13], tj. dětem, které se na území České republiky zdrţují přechodně 

nebo krátkodobě, pokud se tyto děti ocitnou bez jakékoli péče nebo pokud jsou jejich ţivoty 

nebo příznivý vývoj váţně ohroţeny nebo narušeny, a to po dobu, neţ rozhodne soud 

o návrhu obecního úřadu obce s rozšířenou působností na nařízení předběţného opatření. 

Dítě se v zařízení pro děti vyţadující okamţitou pomoc umísťuje na základě: 

a) rozhodnutí soudu; 

b) ţádosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností; 

c) ţádosti zákonného zástupce dítěte, nebo; 

d) poţádá-li o to dítě [34]. 

 

Kritérium, na základě jakého právního titulu je dítě do zařízení pro děti vyţadující 

okamţitou pomoc umístěno, je klíčové hlavně pro vydání souhlasu s pobytem dítěte mimo 

zařízení, ukončení pobytu dítěte v zařízení, pro posouzení vzniku nároku na státní příspěvek 

pro zřizovatele zařízení pro děti vyţadující okamţitou pomoc a pro stanovení povinnosti 

rodičů hradit příspěvek na úhradu pobytu a péče poskytované dítěti v zařízení. 

Rozhodnutí soudu by nemělo řešit odebrání dětí, pokud rodina ztratila schopnost plnit funkci 

ekonomickou, avšak citové a vztahové funkce plní [35]. 

Pokud se obrátí na zařízení pro děti vyţadující okamţitou pomoc s ţádostí o přijetí dítěte 

zákonný zástupce, je zařízení povinno ţádosti rodiče vyhovět a dítě do své péče přijmout, 

nebrání-li tomu závaţné překáţky např. přeplněná kapacita zařízení, zvláštní poţadavky na 

péči o dítě vycházející z jeho zdravotního stavu, které nemůţe zařízení zajistit. 

Je třeba zdůraznit, ţe dítě má právo poţádat o pomoc i bez vědomí rodičů (případně 

proti jejich vůli) nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte. Sociální pracovníci se tak 

mohou dozvědět o ohroţení dítěte od něj samotného [9]. 

Zřizovatel zařízení má povinnost přijetí dítěte ihned oznámit příslušnému orgánu sociálně-

právní ochrany dětí, kterým je obecní úřad obce s rozšířenou působností podle místa trvalého 

pobytu dítěte a pokud není trvalý pobyt dítěte znám, tak obecnímu úřadu obce s rozšířenou 

působností, v jehoţ obvodu se zařízení nachází. Obecní úřad obce s rozšířenou působností má 

povinnost, pokud se mu nepodaří získat souhlas rodiče dítěte nebo jiné osoby odpovědné za 

http://portal.gov.cz/zakon/359/1999
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výchovu dítěte, podat návrh soudu na nařízení předběţného opatření a soud rozhodne (tzn. v 

případě tzv. „rychlého“ předběţného opatření do 24 hodin od podání návrhu, v případě 

„pomalého“ předběţného opatření do 7 dní od podání návrhu [14]). Je tak moţné zajistit 

rychlou pomoc dětem na útěku z rodiny, často jde o děti týrané, zanedbávané a zneuţívané 

[42]. 
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2 Charakteristika cílové skupina uživatelů 
 

2.1 Děti věku 0-3 let 
 

Děti od 0 do 3 let jsou umístěny v kojeneckém ústavu Dětského centra Čtyřlístek. Toto 

období ţivota se dělí na období novorozenecké, kojenecké a batolecí. Tyto děti nemusí být ve 

statusu dítěte vyţadující okamţitou pomoc, avšak kojenecký ústav je součástí zařízení, proto 

je zde tato skupina v následující části popsána.  

2.1.1 Novorozenecké období 

 

Novorozenecké období představuje dobu od narození do ukončení 28. dne ţivota dítěte. 

Ve fázi péče o novorozence je potřeba myslet na dodrţování zásad sterility a dokonalé čistoty 

pouţívaných pomůcek i rukou ošetřujících osob a na dodrţení optimálních tepelných 

podmínek. Mezi základní rizika v tomto období patří porodní poranění, vrozené vývojové 

vady, novorozenecká ţloutenka nebo různé druhy infekce. Ve všech těchto případech je nutné 

novorozenci poskytnout veškerou moţnou péči, neboť toto období je pro další vývoj dítěte 

klíčové. 

Obvyklá porodní hmotnost je 2 500 – 4 200 g a délka 48 – 52 cm. Pokud je dítě 

nedonošené (ať uţ lehce, středně nebo těţce), umisťují se do inkubátorů nebo vyhřívaných 

lůţek, kde je udrţována tzv. termoneutrální teplota, která nezatěţuje organismus ani chladem 

ani přehřátím (teplota 36,6 aţ 37,2°C) [4]. 

2.1.2 Kojenecké období 

 

Kojeneckým obdobím se rozumí období od narození do konce 1. roku ţivota dítěte. Je 

obdobím největšího a nejintenzivnějšího růstu a nejbouřlivějšího psychomotorického vývoje. 

Vývoj dítěte v tomto období předznamenává jeho další schopnosti a dovednosti v pozdějším 

věku a je ovlivňován několika faktory, jako např. genetický základ, úroveň centrální nervové 

soustavy a podněty okolního prostředí.  

V 6. měsíci dítě začíná rozlišovat osoby ve svém okolí a všem ještě důvěřuje, v 8. – 10. 

měsíci bezpečně pozná matku případně jiné pečující osoby, na ostatní však většinou reaguje 

negativně (odmítá, pláče, …). Ve věku jednoho roku jiţ dítě dělá první samostatné kroky a 

zvládá chůzi za ruku, rozlišuje a zkoumá jednotlivé osoby v blízkosti a pod slovem si jiţ 

představí konkrétní předmět [4]. 
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2.1.3 Batolecí období 

 

Batolecí období trvá od 1 do 3 let (mladší batole do 2 let, starší batole od 2 do 3 let). Dítě 

v  18. měsíci vyleze na ţidli, vystoupí na schod, rozumí příkazu „nesmíš“, v 24. měsíci si 

stoupne na špičky, jde samo do schodů a ze schodů ještě s přidrţením, tvoří jednoduché věty. 

Ve věku 2 aţ 3 let při chůzi do schodů střídá nohy, při běhu se objevuje „letová fáze“, kdy má 

chvílemi obě končetiny nad podloţkou, pojmenuje věci na obrázku, přičemţ zná asi 100 – 

200 slov [4].  

 

2.2 Děti ve věku 3 – 6 let 
 

Děti ve věku 3 aţ 6 let docházejí denně do stacionáře, kde je jim poskytována komplexní 

ambulantní i ústavní rehabilitační péče.  

Děti si je v tomto předškolním věku jiţ schopné vytvářet mezilidské vztahy nejen v rodině, 

ale i v kolektivu vrstevníků. Dítě se v tomto věku značně zdokonalí v řeči, zhruba kolem tří 

let věku dítě pokládá neustále otázky typu „Co to je?“, kolem čtvrtého aţ šestého roku 

pokládá otázky typu „Proč? Co? Kdo? Jak?“. Nedostatky v paměti a rozumových znalostech 

doplňuje svou fantazií, o svých snech mluví jako o skutečnosti, často si vymýšlí (mnohdy se 

nejedná o vědomé lhaní). Dítě jiţ začíná snášet zátěţ, je značně pohyblivé a chvíli nevydrţí na 

jednom místě, jeho imunitní systém je ještě nedozrálý. V tomto období jsou emoce dítěte 

nevyváţené (snadno přecházejí z pláče k smíchu a naopak), začíná si uvědomovat své vlastní 

provinění [4]. 
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2.3 Rehabilitační stacionář 
 

Rehabilitační stacionář se zaměřuje především na děti s riziky v raném období, u nichţ se 

dá předpokládat jiný neţ přirozený vývoj. Komplexní rehabilitační léčbu formou denního 

pobytu nebo dle pobytu dítěte v Dětském centru Čtyřlístek. Rehabilitační stacionář zajišťuje 

zdravotní, rehabilitační a výchovnou péči dětem s poruchami hybnosti, dětem 

psychomotoricky retardovaným, s projevy lehké mozkové dysfunkce, s vrozenými 

vývojovými vadami či jinými poruchami vývoje. Těmto pacientům je zajištěna komplexní 

péče odborníky s vyuţitím všech dostupných léčebných metod s cílem ovlivnit zdravotní stav 

natolik, aby mohla být zajištěna včasná a kvalitní integrace postiţených a jejich rodin do 

zdravé populace. V rehabilitačním stacionáři zaměstnanci pracující s klienty dle metod 

uvedených v kapitole 1.3.1 aţ 1.3.5 [26]. 

2.3.1 Vojtova metoda 

 

Vojtova metoda je zaloţena na principu vyuţití tzv. reflexní lokomoce, tedy pohybu těla 

řízeného vrozenými reflexy, bez závislosti na vůli pacienta (Obrázek 1). Vychází ze 

skutečnosti, ţe v lidském mozku jsou geneticky zakódovány určité pohybové vzorce. Ty se 

snaţíme pomocí vybavení reflexů obnovit. U nejčastěji léčených dětských pacientů s hybnou 

poruchou se totiţ jedná o poruchu na úrovni řízení pohybu mozkem, nikoliv o svalovou 

poruchu [30]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1 Vojtova metoda [21] 
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2.3.2 Bobath koncept  

 

Terapeut, vycházející z Bobath konceptu, na základě podrobného vyšetření, během 

kterého se zaměřuje na to, co dítě dovede bez dopomoci, s dopomocí, co nedovede a dle 

kvality tonu a pohybu stanovuje svůj léčebný plán a cíl. Tohoto cíle dosahuje za pouţití 

terapeutických nástrojů (míče, válce, lavičky, labilní plochy atd.). Nástroje aplikuje cíleně a 

při tom vnímá reakce pacienta na tyto techniky. Dle těchto reakcí aktuálně mění a 

přizpůsobuje svou terapii. Tyto techniky jsou zaměřeny především na to, aby usnadnily dítěti 

provést pohyb co nejsprávněji a nejsnadněji. Terapeut neučí dítě pohybům, ale dělá vše pro to, 

aby pacient mohl pohyb sám co nejsprávněji provést. Bobath koncept je nejčastěji 

pouţívaným postupem při léčbě dětské mozkové obrny ve světě [24],[33]. 

2.3.3 Synergická reflexní terapie 

 

Synergická reflexní terapie (dále jen „SRT“) je léčebný koncept určený především pro  

pacienty s mozkovými hybnými poruchami jako např. Roztroušená skleróza, Parkinsonova 

choroba a Dětská mozková. SRT má charakter doplňkové, podpůrné a preventivní léčby. Její 

hlavní přínos spočívá ve zmírňování, odstraňování a předcházení negativních důsledků 

neurologických poruch na pohybovém aparátu, a její léčebná působnost je prokázána také 

u dalších poruch hybného aparátu, jako jsou např. skoliózy, poúrazové a pooperační stavy a 

revmatoidní stavy. SRT nepůsobí přímo na motorickou aktivitu, a proto by neměla nikdy 

nahrazovat fyzioterapii. SRT není nácvik aktivního ani pasivního pohybu, ale zlepšuje 

podmínky pro uplatnění aktivní motoriky tím, ţe odstraňuje překáţky ve funkci a struktuře 

pohybového aparátu [27],[37]. 

2.3.4 Hipoterapie 

 

Hipoterapie je léčebná metoda, která působí na klienta prostřednictvím pohybových 

impulzů, vznikajících při koňské chůzi (Obrázek 2). Přenosem těchto impulzů přes koňský 

hřbet na klienta, který na koni sedí či zaujímá jinou, jeho moţnostem odpovídající polohu, 

dochází k oslovení centrálního nervového systému – mozku. Ten musí nejen zpracovat vjemy 

o změnách, které nastávají při kontaktu s pohybujícím se koňským hřbetem, ale i vyslat 

adekvátní rozkazy k tomu, aby organizmus reagoval správně a v rámci rovnováţných reakcí. 

Díky tomu, ţe kůň má velice podobný pohybový stereotyp chůze jako člověk, nutíme tak 

centrální nervový systém pohybově znevýhodněného člověka zpracovávat a vysílat vjemy a 

příkazy, které by za normálních okolností vysílal při lidské chůzi [25]. Hiporehabilitace 
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vyuţívá i tělesné teploty koně, coţ je významný relaxační faktor pro ztuhlé svalstvo u tělesně 

postiţených. Uvolnění svalů jde ruku v ruce s uvolněním duševním, coţ lze vyuţívat také při 

psychoterapeutickém jeţdění jako obdobu autogenního tréninku, který vyuţívá představivosti 

k navození určitých tělesných stavů, které vedou k uvolnění organismu a mysli [40]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2 Hipoterapie [39] 

 

 

 

 

 

 

2.3.5 Canisterapie 

 

Canisterapie je způsob terapie, který vyuţívá pozitivního působení psa na zdraví člověka 

(Obrázek 3), přičemţ klade důraz především na řešení problémů psychologických, citových a 

sociálně-integračních a působení na fyzické zdraví člověka je u ní druhotné. Cílem 

canisterapie je rozvoj citových, rozumových a pohybových schopností klienta. Uplatňuje se 

zejména jako pomocná psychoterapeutická metoda při řešení různých situací v případě, ţe 

jiné metody nejsou účinné nebo pouţitelné. Jedná se např. o navazování kontaktu s pacienty, 

kteří obtíţně komunikují a při práci s citově deprivovanými dětmi, autistickými dětmi, 

mentálně postiţenými, v logopedické a rehabilitační praxi, při výskytu apatie, u dlouhodobě 

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/organizmus-organismus
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/m-sli-mysli
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nemocných dětí nebo jako součást komplexní terapie v geriatrii apod. U autistů pozvolným a 

dlouhodobým působením můţe pes plnit roli prostředníka mezi jejich světem a okolím 

[23],[36]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3 Canisterapie [22] 

 

 

 

 

2.4 Autismus 
 

Poruchy autistického spektra mohou být diagnostikovány zpravidla do pěti let věku dítěte, 

ale v řadě případů jsou rozpoznány jiţ v osmnácti měsících. Varovných poruch si však rodiče 

mohou všimnout kolem prvního roku ţivota. Autistické dítě není schopno sociálního úsměvu, 

někdy se dívá dlouhou dobu na jedno místo, nepohlíţí očima na osobu, která se k němu sklání 

a není schopno komunikovat a navazovat kontakt s okolím.  

Nervová soustava dětí nemá schopnost správně přijímat a zpracovávat informace od 

smyslů (zrak, sluch, čich a dotyk). Některé děti jsou mimořádně citlivé na chlad nebo bolest, 

jiné jsou vůči bolesti necitlivé. Mohou si zlomit ruku a přitom nepláčou, mohou tlouci hlavou 

o zeď a přitom necítí bolest, ale náhle osvětlení na ně můţe působit silně bolestivě a 

nepříjemně. Postiţený obtíţně vyjadřuje svá přání a potřeby, nesouhlas dává najevo zpravidla 

svým křikem, někdy doprovázeným leţením na zemi [8]. 
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2.4.1 Dětský autismus 

 

Stupeň závaţnosti poruchy bývá různý, od mírné formy (nízký počet mírných symptomů) 

aţ po těţkou (velké mnoţství závaţných symptomů). Kromě poruch v klíčových oblastech 

(sociální interakce, komunikace, představivost) mohou lidé s autismem trpět mnoha dalšími 

dysfunkcemi projevujícími se navenek odlišným aţ bizardním chováním [10]. 

Prvními nejběţnějšími postřehy v oblasti celkové komunikace, vývoje řeči a v oblasti 

sociálního chování jsou opoţděný vývoj jazyka, dítě špatně reaguje na své jméno a na oční 

kontakt. Dítě také působí, ţe ţije ve vlastním světě, dostává záchvaty vzteku a je fixováno na 

určité hračky (neustále s sebou nosí nějaký předmět) [41]. 

2.4.2 Atypický autismus 

 

Děti s atypickým autismem mají některé oblasti vývoje méně narušeny neţ děti s 

klasickým autismem, můţe se jednat o lepší sociální či komunikační dovednosti nebo chybí 

stereotypní zájmy. Vývoj dílčích dovedností je u těchto dětí značně nerovnoměrný. Z hlediska 

náročnosti péče a potřeby intervence se atypický autismus neliší od dětského autismu. Ročně 

se v České republice narodí zhruba 100 - 150 dětí s atypickým autismem. První symptomy 

autismu jsou zaznamenány aţ po třetím roce ţivota. Autistické chování se přidruţuje k těţké a 

hluboké mentální retardaci [41]. Typické pro děti s touto formou autismu jsou potíţe 

s navazováním vztahů s vrstevníky a přecitlivělost na specifické vnější podněty [10]. 

2.4.3 Rettův syndrom 

 

Jedná se o syndrom doprovázený těţkým neurologickým postiţením, které má dopad na 

somatické, motorické i psychické funkce. Porucha se týká pouze děvčat (plod nebo 

novorozenec chlapeckého pohlaví s touto poruchou nepřeţije) a mají jen částečně autistické 

chování. Výrazný je velmi malý rozsah pozornosti. V oblasti motoriky zaznamenáváme 

různou míru ztráty úchopových schopností rukou často doprovázenou závaţnými poruchami 

hybnosti. U dívek, které svými klinickými projevy přesně splňují diagnostická kritéria, 

hovoříme o klasickém Rettově syndromu (asi 2/3 dívek), u ostatních diagnostikujeme 

atypický Rettův syndrom (jde o mírnější formu syndromu). U Rettova syndromu byl zjištěn 

vysoký spoluvýskyt epilepsie (okolo 80 %). Průměrný začátek epileptických záchvatů je u 

dívek s Rettovým syndromem 4 roky (na rozdíl od dětí s těţkou mentální retardací, kde je 9 

měsíců). Většina dívek nemluví, některé dívky jen sporadicky uţívají slov. Při degradaci 
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motoriky chůze dochází ke zhoršení kvality chůze, některé dívky přestanou chodit úplně. V 

České republice se ročně narodí 5-6 dívek s Rettovým syndromem [10],[41]. 

2.4.4 Dezintegrační porucha 

 

Po období přirozeného vývoje dítěte, které trvá minimálně dva roky, nastává z neznámé 

příčiny regres v doposud nabytých schopnostech a nástup mentální retardace a autistického 

chování. Vývoj je do té doby prokazatelně v normě ve všech oblastech, tzn. dítě ve dvou 

letech mluví v krátkých větách, sdílí pozornost, přijímá a iniciuje sociální kontakt, 

gestikuluje. Nástup poruchy je udáván mezi druhým a desátým rokem věku, nejčastěji se 

objevuje mezi rokem třetím a čtvrtým. Zhoršení stavu můţe být náhlé nebo můţe trvat 

několik měsíců a je vystřídáno obdobím stagnace. Dítě se zhorší v komunikačních a 

sociálních dovednostech, často nastupuje chování zcela typické pro autismus. Po tomto 

období můţe, ale také nemusí, nastat opětovné zlepšování dovedností, normy však jiţ není 

nikdy dosaţeno.  

Epilepsie se vyskytuje u dětí s dezintegrační poruchou častěji (74 %) neţ u dětí s dětským 

autismem (cca 33 %).  Dětská dezintegrační porucha je relativně vzácná, výskyt je odhadován 

na 6 dětí z 100 000 narozených [41]. 

2.4.5 Aspergerův syndrom 

 

Děti s Aspergerovým syndromem mívají obdobné problémy jako děti s autismem. 

Intelektově jsou dobře vybavené, některé jsou i výrazně nadané. Řeč některých dětí je příliš 

formální a připomíná mluvu dospělých. V komunikaci mají potíţe chápat humor, ironii, 

metafory, nadsázku, nedokáţou se orientovat podle neverbálních signálů (výrazy tváře, 

kontext situace). Humorně nebo ironicky řečené výroky chápou doslovně. Do kolektivu 

vrstevníků se zapojují s obtíţemi, patří mezi samotáře nebo se chovají natolik odlišně, ţe 

nejsou ostatními dětmi přijímány. Často bývají velmi neobratné, mívají potíţe s psaním a 

tělocvikem. Velmi snadno podléhají stresu, jsou náchylné na sebepodceňování a hledání chyb 

na vlastní osobě. Děti s Aspagerovým syndromem mají sníţenou schopnost ovládat vlastní 

chování (nekontrolované záchvaty vzteku, náladovost). Adaptibilita je sníţená, změny ve 

zvyklostech často snáší s velkými obtíţemi [10],[41]. 
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2.5 Downův syndrom 
 

Downův syndrom je genetická porucha, která vzniká následkem nadpočetné části 21. 

chromozomu (místo 46 tak má člověk s Downovým syndromem v kaţdé buňce 47 

chromozomů). Tento nadbytečný chromozom způsobuje specifický vzhled (plošší rysy díky 

nedostatečně vyvinutým obličejovým kostem a malému nosu, uţší a šikmější oční víčka) a 

stavbu těla. U většiny osob omezuje i rozumové schopnosti. Mentální schopnosti odpovídají 

většinou pásmu lehké (IQ 50 aţ 70) a středně těţké (IQ 35 aţ 50) mentální retardace. Spolu s 

Downovým syndromem se můţe vyskytovat celá řada dalších psychických a fyzických 

poruch [10]Průměrná doba ţivota činí něco málo přes 40 let, postiţení jedinci často umírají na 

rizika spojená s vrozenými srdečními vadami. Lidé s Downovým syndromem mají častěji 

zvýšené riziko některých nádorových onemocnění (leukémií) a riziko rozvoje Alzheimerovy 

choroby. Muţi s Downovým syndromem jsou neplodní. V roce 2008 bylo v ČR z 119 570 

dětí narozeno 35 s Downovým syndromem (Obrázek 4) [43]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4 Graf výskytu Downova syndromu v ČR 1994 – 2008 [43] 
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3 Komunikace s cílovou skupinou uživatelů 
 

Správná komunikace s postiţenou osobou můţe značně napomoci provedení zásahových 

činností. Postiţené osoby vyţadují zvláštní přístup, způsob chování a komunikaci od okolí. 

Na postiţenou osobu můţe mimořádná událost působit stresujícími účinky [1]. 

 

3.1 Obecné zásady komunikace 
 

Ve skupině osob je třeba zdravotně postiţenou osobu vyhledat, zjistit druh zdravotního 

postiţení a věnovat jí zvláštní pozornost z hlediska komunikace. Při komunikaci omezujme 

rušivé a rozptylující vlivy prostředí, ujistíme se, zda osoba má své kompenzační pomůcky 

(naslouchadla, hole, vozík apod.). Zdravotně postiţenou osobu povzbuzujeme vlídným 

přístupem, usilujeme o klidné chování a pozitivní výraz, omezujeme prudké pohyby a 

přecházení, zůstáváme v zorném poli zdravotně postiţené osoby. Aktivně navazujeme a 

udrţujeme oční kontakt a průběţně ověřujeme, zda osoby našim informacím správně rozumí, 

důleţité údaje (pokud je to nutné) píšeme navíc na papír. Dáme zřetelně najevo, zda 

odcházíme jen na chvíli nebo zda naše komunikace skončila. Pro získání pozornosti, případně 

pro zklidnění, vyuţíváme neverbální komunikaci, mimiku a dotek. U zdravotně postiţené 

osoby sledujeme neverbální komunikaci, mimiku a umoţňujeme jí dotek na nás; jsme 

vnímaví k projevu úzkosti, strachu deprese, bolesti. Při péči na místě zásahu vyuţíváme např. 

průvodce, osoby blízké, zdravotnickou záchrannou sluţbu (dále jen „ZZS“), organizace pro 

psychosociální pomoc. Průvodce je třeba informovat o situaci a o dalším postupu [1]. Tyto 

obecné zásady komunikace však nelze aplikovat na všechny skupiny osob, záleţí především 

na osobním odhadu a citu zachránců, zda lze tyto zásady praktikovat v dané situaci (např. při 

komunikaci s autisty, s lidmi s agresivním chováním apod.). 

 

3.2 Komunikace s osobami s mentálním či duševním postižením 
 

Zdravotně postiţenou osobu nepodceňujeme, komunikaci neomezujeme, ale 

přizpůsobujeme se jejím schopnostem. Mluvíme srozumitelně, pomalu a v krátkých větách. V 

hovoru se vyhýbáme odborným výrazům, ale i frázím či ironicky mluveným protimluvům. 

Pouţíváme výrazy známé a přiměřené. Pouţíváme přímá pojmenování, vyhýbáme se 

zájmenům, a pokud lze, tak na předměty, osoby, části těla, o nichţ hovoříme, ukazujeme. 

Pokud zdravotně postiţená osoba něco správně nepochopila, pouţijeme pokud moţno jinou 

formulaci a neopakujeme stejná slova.  
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Při vlastním přesunu lidí s mentálním či duševním postiţením, transportu vyuţíváme 

zejména těch, které postiţená osoba zná. Při přesunu umoţnit vzájemný kontakt zdravotně 

postiţeným osobám navzájem, např. drţet se za ruce. Neopouštět je. Po ukončení přesunu do 

bezpečí je nutné zůstat s postiţenou osobou nebo přivolat osobu, které je můţeme předat 

(zdravotník apod.). Stále s nimi komunikujeme, uklidňujeme je, společně jiţ s druhou osobou, 

které skupinu nebo jednotlivce předáváme (Obrázek 5). Také se přesvědčujeme, ţe postiţené 

osoby vědí co se děje, opakujeme, ţe jsou s námi nebo s těmi, kterým je předáváme, v 

bezpečí. Pokud je to moţné a situace to dovolí, tuto skupinu po určité době (1-2 hodiny) 

navštívíme. Lidé s mentálním postiţením si totiţ pamatují nejsilněji první záţitky stresové 

situace a kontakt se zachráncem je můţe uklidnit [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5 Komunikace s osobou tělesně a mentálně postiţenou [29] 
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3.3 Komunikace s autisty 
 

Forma komunikace s autisty nemusí být nutně pomocí slov, forma komunikace musí být 

adaptovaná na úroveň myšlení klienta (mohou to být mluvená slova, předměty, jazyk těla, 

gesta, obrázky atd.). Jako komunikační prostředek pro dorozumívání s autisty se vyuţívají i 

tzv. piktogramy (Obrázek 6). Jsou to obrázky, které vystihují denní činnost. Hasiči nemohou 

tyto piktogramy nosit u sebe, proto je nezbytné, aby při komunikaci spolupracovali se 

zaměstnanci speciálních zařízení a řídili se jejich pokyny. 

Asi polovina lidí s autismem nemluví nebo uţívá slova, jejichţ význam nezná. Nerozumí 

účelu komunikace, slova jsou pro ně jen slova, obrázky jen obrázky, předměty jen předměty. 

To, ţe všechny tyto symboly mají nějaký význam, se musí speciálně naučit [3].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6 Procesuální schéma čištění zubů [20] 

 

 

Reakce autistů jsou vysoce individuální, obecně však platí následující zásady komunikace: 

 

- Usilujeme o klidné chování a pozitivní výraz; 

- Pro získání pozornosti, případně pro zklidnění vyuţíváme neverbální komunikaci, 

mimiku, dotek, případně dáme autistovi jeho oblíbenou věc, na níţ je fixovaný; 

- Nesnaţíme se navázat oční kontakt, pouţíváme piktogramy; 

- Neočekáváme zpětnou vazbu. 
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3.4 Komunikace s osobami s pohybovým postižením 
 

Při nezbyté manipulaci s osobou s pohybovým postiţením (usednutí, uloţení na lůţko aj.) 

jí vysvětlíme, co konkrétně potřebujeme, a poţádáme ji, aby nám řekla, jak máme postupovat. 

Většina osob s pohybovým postiţením přesně popíše způsob manipulace. Osoba s 

pohybovým postiţením by měla mít ve svém dosahu nezbytné kompenzační pomůcky. Tím 

zvyšujeme její jistotu a pocit soběstačnosti. Dbáme na to, aby s osobou s pohybovým 

postiţením byly pokud moţno dopravovány i nezbytné kompenzační pomůcky (vozík, hole). 

Pokud ji nelze přepravovat při evakuaci s kompenzačními pomůckami, pouţijeme při její 

přepravě postupy jako při záchraně zraněných osob (vynášení, spouštění, prostředky z 

vybavení zdravotnické záchranné sluţby apod.) [1]. 
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4 Charakteristika objektu 
 

4.1 Situování objektu 
 

Dětské centrum Čtyřlístek je umístěno v řadové zástavbě převáţně bytových domů 

(Obrázek 7) na ul. Nákladní 29 a 31 v Opavě, přičemţ převáţná většina objektu je umístěna 

v objektu na ul. Nákladní 29. Pouze malá část (sklepní prostory a bytová jednotka ve 2. NP) je 

umístěna v objektu na ul. Nákladní 31.  Původní objekt byl postaven začátkem 20. století a 

slouţil jako nemocniční objekt. Dětské centrum je zřizováno Krajským úřadem 

Moravskoslezského kraje [7]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 7 Situační schéma Dětského centra [28] 
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4.2 Popis objektu z hlediska dělení do požárních úseků 
 

Hlavní objekt je rozdělen na čtyři základní části a to hlavní budovu (obj. A), prádelnu a 

ţehlírnu (obj. B) a sklad, kuchyň, klubovnu a rehabilitace (obj. C). Zahradní domky (obj. D, 

E) jsou samostatně stojící jednopodlaţní budovz s celkovou výškou 3 m. 

  Hlavní budova (obj. A) má charakter zdravotnického zařízení LZ 2 dle ČSN 73 0835 [18]. 

Budova skladu, kuchyně, klubovny a rehabilitace (obj. C) má charakter zdravotnického 

zařízení AZ 1 dle ČSN 73 0835 [18].   

Na základě výpočtového poţárního zatíţení, poţární výšce objektu a typu konstrukčního 

systému je objekt dětského centra zařazen do III. stupně poţární bezpečnosti dle ČSN 73 0802 

[7],[16]. 

 Kaţdé podlaţí hlavní budovy (obj. A) tvoří samostatný poţární úsek, schodiště tvoří 

částečně chráněné únikové cesty [5]. Hlavní budova (obj. A) má 4. NP a 1. PP s celkovou 

výškou 18,7 m, budova prádelny a ţehlírny (obj. B) má 1. NP a celkovou výšku 3,9 m. 

Budova skladu, kuchyně, klubovny a rehabilitace (obj. C) má 2. NP a celkovou výšku 6,9 m. 

 Hlavní budova (obj. A) bude zařazena do kategorie činnosti se zvýšeným poţárním 

nebezpečím dle § 4 odst. 2 písm. h) a j) zákona č. 133/1985 Sb. [12]. 

 Svislé konstrukce jsou provedeny z cihel plných pálených  (tl. min. 300 mm), obvodové 

stěny jsou provedeny jako zděné z cihel plných pálených (tl. min. 300 mm). Příčky jsou 

provedeny z cihel plných pálených a z cihel dutinových (tl. 100 a 150 mm). Vodorovné 

konstrukce nad 1. PP jsou provedeny jako ţelezobetonové, stropní konstrukce v nadzemních 

podlaţích jsou provedeny jako dřevěné trámové konstrukce se záklopem, násypem, podbitím 

a omítkou na pletivu. Střešní konstrukce je provedena jako dřevěná sedlová. Jedná se tedy o 

smíšený konstrukční systém. 

 Objekt je vytápěn teplovodním vytápěním z plynové kotelny umístěné v 1. PP hlavního 

objektu. Hlavní uzávěr plynu je umístěn na fasádě objektu. V kotelně jsou umístěny 3 ks 

plynových kotlů o výkonu jednotlivého kotle 81 kW, výkon kotelny tedy činí 243 kW [7]. 
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4.3 Charakter objektu z hlediska obsazení osobami 
 

V prostorách 1. PP hlavní budovy je umístěno zejména provozní a technické zázemí. 

V těchto prostorách se nenachází osoby s omezenou schopností pohybu a osoby neschopné 

samostatného pohybu. 

V prostorách 1. NP se nachází lékařské prostory, technické a provozní zázemí. V těchto 

prostorách se nachází osoby s omezenou schopností pohybu a osoby neschopné samostatného 

pohybu (jde o pacienty s ambulantní péčí). 

V prostorách 2. NP a 3. NP se nachází ubytovací a lékařské prostory pro děti. V těchto 

prostorách se nachází osoby s omezenou schopností pohybu a osoby neschopné samostatného 

pohybu (jde o pacienty s ambulantní a lůţkovou péčí). 

V prostorách 4. NP se nachází prostory pro ubytování matek se souvisejícím zázemím. 

V těchto prostorách se osoby s omezenou schopností pohybu a osoby neschopné 

samostatného pohybu nenachází. 

Dále se mohou nacházet osoby s omezenou schopností pohybu a osoby neschopné pohybu 

v objektu sklady, kuchyň, klubovnu a rehabilitace (obj. C). Osoby s omezenou schopností 

pohybu a osoby neschopné samostatného pohybu se nemohou nacházet v objektu prádelny a 

ţehlírny (obj. B), jelikoţ je tento objekt vybaven řízeným vstupem, proto se do těchto prostor 

nedostanou nepovolané osoby. 

Ve všech objektech se můţe v rámci ambulantní péče nacházet nejvýše 26 dětí 

v rehabilitačním stacionáři (2. NP), v kojeneckém ústavu a dětském domovu nejvýše 31 dětí 

(3. NP) a 8 míst je vyhrazeno pro matky s dětmi (4. NP). Celkový počet pracovníků je během 

denní směny zajištěn 43 pracovníky. V pozdních odpoledních hodinách (po 17°° hodině) a 

nočních hodinách se zde nachází 2 osoby personálu [7]. 
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4.4 Vybavení objektu požárně bezpečnostními zařízeními 
 

Jednotlivé místnosti objektu hlavní budovy (obj. A) jsou vybaveny detektory poţáru 

napojenými na elektronický zabezpečovací systém (dále jen „EZS“).  V budově je instalováno 

celkem 75 ks detektorů poţáru značky Menvier M12, u kterých lze vyuţitím lokálního 

vícepolohového přepínače volit mezi reţimy detekce (opticko-kouřový, optoteplotní, 

termodiferenciální a termomaximální) [19]. Dále se v budově nachází 12 ks vnitřních 

poţárních tlačítek a 4 ks záplavových detektorů, které jsou umístěny v prostoru vodoléčby.  

Vzhledem ke skutečnosti, ţe jsou v Dětském centru Čtyřlístek děti, které byly rodině 

soudně odebrány, mohou vzniknout (a také podle vyjádření správce budovy vznikly) situace, 

kdy „nespokojeni“ rodiče mohou fyzicky napadnout personál. Proto je na chodbách Dětského 

centra Čtyřlístek nainstalováno bezdrátové nástěnné tlačítko RC-88 (Obrázek 8) firmy 

Jablotron vypadající jako vypínač světel, které umoţňuje vyhlásit tísňový poplach v případě 

obtěţování nebo napadení personálu. V souladu s tímto systémem je personál vybaven i 

bezdrátovým přenosným aktivačním tlačítkem RC-87 (Obrázek 9), které lze nosit na ruce 

podobně jako hodinky, nebo ho lze nosit jako přívěsek pověšený na krku, a které umoţňuje na 

dálku aktivovat tísňový poplach a přivolat tak v případě nouze pomoc [31],[32]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Obrázek 8 Tlačítko RC-88 [32]           Obrázek 9 Tlačítko RC-87 [31]  
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Systém EZS je vybaven ústřednou Digiplex – EVO 192, která je umístěna na chodbě 

1. PP. Na 1. NP, 2. NP a 4. NP je umístěna podruţná ústředna Digiplex EVO-641 LCD a na 

3.NP je umístěna podruţná ústředna Grafica. Hlavní ústředna je vybavena GSM  

komunikátorem, který vybraným osobám zasílá informace o nastalých stavech ústředny [38]. 

Přístupy do budovy a pohyb v budově pomocí výtahu je řešen čipovými kartami, 

přičemţ kaţdá z karet má definováno, kam se v budově můţe pohybovat, tzn. řeší omezený 

přístup nepovolaným osobám do určitých částí objektu. Toto zařízení rovněţ slouţí jako 

elektronický docházkový systém. 

V současné době jsou prostory vybaveny 4 ks práškových přenosných hasicích 

přístrojů s náplní 2 kg prášku (typ PG 2), 9 ks práškových přenosných hasicích přístrojů 

s náplní 6 kg prášku (typ PKT 2), 1 ks sněhového přenosného hasicího přístroje s náplní 1,5 

kg CO2 (typ S 1,5), 8 ks sněhových přenosných hasicích přístrojů s náplní 6 Kg CO2 (typ S6) 

a 5 ks vodních přenosných hasicích přístrojů s náplní 10 l vody (typ W 10) [2]. 

 

4.5 Dokumentace požární ochrany 
 

Vzhledem ke skutečnosti, ţe hlavní budova (obj. A) bude zařazena do kategorie činnosti se 

zvýšeným poţárním nebezpečím dle § 4 odst. 2 písm. h) a j) zákona č. 133/1985 Sb. [12], 

vyplývá z § 15 zákona č. 133/1985 Sb. [12] povinnost zpracovat předepsanou dokumentaci 

poţární ochrany. Druh, obsah a vedení dokumentace poţární ochrany stanoví vyhláška č. 

246/2001 Sb. [11]. Dle této vyhlášky je zpracována dokumentace, a to dle § 28 Dokumentace 

o začlenění do kategorie činnosti se zvýšeným poţárním nebezpečím (datum novelizace: 

leden 2008), dle § 29 Posouzení poţárního nebezpečí (datum zpracování: srpen 1999), dle § 

30 Stanovení organizace zabezpečení poţární ochrany (datum novelizace: srpen 2010), dle § 

31 Poţární řád (datum novelizace: srpen 2010) a Směrnice pro činnost preventivní poţární 

hlídky, která je uvedena jako příloha k Poţárnímu řádu (datum novelizace: srpen 2010), dále 

dle § 32 Poţární poplachové směrnice (datum novelizace: srpen 2010), dle § 33 Poţární 

evakuační plán a dle § 34 Dokumentace zdolávání poţáru (dále jen „DZP“), v případě 

Dětského centra Čtyřlístek se jedná o Operativní kartu DZP (datum novelizace: září 2010). 

Dle § 36 vyhlášky č. 246/2001 Sb. [11] je zpracován také Tematický plán a časový rozvrh 

školení zaměstnanců o poţární ochraně (datum novelizace: srpen 2010), Tematický plán a 

časový rozvrh odborné přípravy zaměstnanců zařazených do preventivní poţární hlídky 

(datum novelizace: srpen 2010), Tematický plán a časový rozvrh školení o poţární ochraně 

vedoucích zaměstnanců (datum novelizace: leden 2008) a Tematický plán a časový rozvrh 
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školení osob o poţární ochraně, které se příleţitostně zdrţují v objektech Dětského centra 

Čtyřlístek (datum novelizace: srpen 2010). Všechny skutečnosti týkající se poţární ochrany 

(školení, cvičné poplachy apod.) jsou zapsány do Poţární knihy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25 

 

5 Příprava evakuačního cvičení 
 

Následující kapitola bude věnována evakuačnímu cvičení v Dětském centru Čtyřlístek 

v Opavě, kde se nacházejí převáţně osoby s omezenou schopností pohybu a osoby neschopné 

samostatného pohybu.  

 

5.1 Základní popis zařízení 
 

Objekt je rozdělen do několika částí, osoby s omezenou schopností pohybu a neschopné 

samostatného pohybu se však nachází převáţnou dobu v hlavní budově, která má 4. NP, 

přičemţ tyto osoby se mohou nacházet pouze na prvních třech nadzemních podlaţích. V 

objektu rehabilitačního stacionáře (2. NP) se můţe v rámci ambulantní péče nacházet nejvýše 

26 dětí, v kojeneckém ústavě a dětském domově nejvýše 31 dětí (3. NP) a 8 míst je vyhrazeno 

pro matky s dětmi (4. NP). Celkový počet pracovníků je během denní směny zajištěn aţ 43 

pracovníky, v pozdních odpoledních hodinách (po 17°° hodině) a nočních hodinách se zde 

nachází 2 osoby personálu. 

 

5.2 Cílová skupina uživatelů 
 

Dětské centrum je určeno pro kojence ve věku 0 – 3 let, děti ve věku zpravidla do 6 - ti let, 

kterým je poskytována ambulantní a rehabilitační péče (děti s Downovým syndromem, 

autisté, děti na vozíčku apod.) a pro dívky do 18-ti let a chlapce do 12-ti let, kteří jsou 

přijímáni na tzv. krizová lůţka (děti vyţadující okamţitou pomoc) [26]. 

 

5.3 Námět evakuace 
 

Vlivem vadné rychlovazné konvice došlo v 13:13 hodin ke vzniku poţáru v místnosti 

kuchyňky ve 2. NP. Tento poţár se rozšířil na přiléhající textilie, nábytek a vybavení 

kuchyňky. V době vzniku poţáru probíhala v sousedních místnostech rehabilitace a v herně 

byly přítomny děti. Kouř na chodbě byl detekován hlásiči poţáru v 13:18 a následně byl 

vyhlášen poplach ústřednou EZS. Správce budovy poplach osobně potvrdil po přijetí SMS 

zprávy na svůj mobilní telefon a v 13:20 oznámil poţár na Krajské operační a informační 

středisko HZS Moravskoslezského kraje (dále jen „KOPIS HZS MSK“). Dále zajistil 

vyhlášení poţárního poplachu v budově a vypnutí plynu a vody v budově. Silné zakouření 

chodby znemoţnilo samovolnou evakuaci skupině dětí a zaměstnanců z místností na 2. NP. 
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5.4 Průběh evakuace 
 

V 13:21 vyjela k poţáru jednotka HZS ze stanice Opava s cisternovou automobilovou 

stříkačkou (dále jen „CAS“) CAS 15/2200/200 - M2Z Mercedes - Benz ATEGO (poţární 

druţstvo 1+5), CAS 25 2500/400 - S2Z LIAZ (poţární druţstvo 1+8), protiplynový automobil 

(dále jen „PPLA“) PPLA – L1 Mercedes – Benz Sprinter (poţární druţstvo 1+1) a AZ 30 - S1 

Camiva (posádka 1+1). Na místo dorazila jednotka v 13:23. Vzdálenost stanice územního 

odboru HZS Opava je od Dětského centra přibliţně 1,5 km. Vzhledem ke skutečnosti, ţe 

vjezd do dvora Dětského centra Čtyřlístek není moţný (šířka průjezdu je pouze 2,5 m), 

přijíţdějící technika se bude řadit na ulici Nákladní, která bude uzavřena Policií České 

republiky (dále jen „PČR“) na křiţovatkách Nákladní – Pekařská a Nákladní – Ratibořská – 

Praskova – Zámecký okruh (Obrázek 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 10 Schéma uzavření okolí Dětského centra Čtyřlístek [28] 

 

 

Po příjezdu jednotek HZS Opava je poskytnuta veliteli zásahu (dále jen „VZ“) informace o 

aktuálním počtu klientů Dětského centra Čtyřlístek a předána Operativní karta DZP. VZ 

rozhodl po obdrţení těchto informací o povolání posilových jednotek Sboru dobrovolných 

hasičů (dále jen „JSDH“) Opava Kylešovice (poţární druţstvo 1+5, vzdálenost přibliţně 3,5 
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km) a JSDH Opava Komárov (poţární druţstvo 1+5, vzdálenost přibliţně 6 km), povolání 

ZZS a vyhlášení II. stupně poplachu. 

V době příjezdu jednotek HZS Opava se na 2.NP nacházelo 12 dětí ve věku 0 - 6 let na 

rehabilitaci a současně s nimi je na 2. NP 9 zaměstnanců. Na 3. NP se nacházelo 7 dětí 

v kojeneckém ústavu se zavedenými sondami a 9 dětí v dětském domově. VZ se rovněţ 

dozvěděl informaci, ţe správci budovy se podařilo informovat dvě matky s dětmi ze 4. NP, 

které se následně evakuovaly i se svými dětmi, a toto podlaţí je podle dostupných informací 

bez klientů.  

VZ v 13:25 rozhodl o nasazení 4 hasičů s velitelem druţstva (dále jen „VD“) z vozu 

Mercedes – Benz Atego k uhašení prostoru kuchyňky na 2. NP dvěma „C“ proudy a dalších 8 

hasičů s VD z vozu CAS LIAZ k záchraně dětí na 2. NP. Mezi dětmi na 2. NP jsou dle slov 

ředitele dvě děti na vozíčku, jeden autista a jedno dítě s mentální retardací. Hasiči se 

k záchraně vybaví evakuačními kuklami a maskami s přípojkou pro druhého muţe a začnou 

provádět záchranu od hlavního schodiště (Příloha A, místnost č. 201) a budou vyvádět osoby 

z místností č. 224,225,226 a 227 po hlavním schodišti. Osoby v místnostech č. 207 – 223 

budou odváděny na boční schodiště (místnost č. 213) a tudy na venkovní prostranství, kde se 

budou shromaţďovat na parkovišti na protější straně Dětského centra Čtyřlístek (Obrázek 10). 

Posádka automobilového ţebříku vynese do 2. NP přetlakový ventilátor, který bude následně 

VD obsluhován. V 13:30 se na místo zásahu dostavily JSDH Opava Kylešovice a JSDH 

Opava Komárov spolu s ZZS. VZ rozhodl, ţe nebude 3. NP evakuovat. Doba volného rozvoje 

poţáru pro nejnepříznivější variantu poţáru na 2. NP je 26,66 min, poţární odolnost 

stavebních konstrukcí nad patrem poţáru je min 45 min [7]. Kvůli této skutečnosti se VZ 

rozhodl ponechat 7 inkubátorů na 3. NP a JSDH Opava Komárov se soustředila na odvětrání 

3. NP přetlakovou ventilací. VZ rozhodl o vytvoření jednoho „C“ proudu dvěma hasiči z 

JSDH Opava Kylešovice nad patrem poţáru, tzn. v 3. NP a jednoho „C“ proudu pod patrem 

poţáru, tj. v 1. NP pro případ šíření poţáru skrytými cestami.  

V 13:40 byl poţár lokalizován a v 13:45 bylo z budovy vyvedeno všech 12 dětí a 9 

zaměstnanců z 2.NP a byli předáni do péče ZZS a následně dle potřeby umístěny do 

evakuačního autobusu, který bude parkovat v uzavřené zóně. V 14:10 hlásí VZ na KOPIS 

HZS MSK, ţe poţár je likvidován. VZ provádí v 14:15 závěrečný průzkum místa zásahu, 

informuje všechny zasahující o ukončení cvičení a dává rozkaz ke sbalení všech pouţitých 

technických prostředků. V 14:30 hlásí VZ na KOPIS HZS MSK odjezd vozidel na základnu.  
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6 Návrhy na zlepšení 
 

Jedna z věcí, která by v budoucnu napomohla zrychlit a zefektivnit poţární zásah a 

evakuaci, je vybavit Dětské centrum Čtyřlístek evakuačním výtahem a to i přes značnou 

ekonomickou náročnost. 

Další změnou, která by v budoucnu napomohla zefektivnit evakuaci, by byla změna 

nynějších dvou částečně chráněných únikových cest na dvě chráněné únikové cesty typu B, 

jak uvádí článek 8.4.1.7 ČSN 73 0835 [18]. Tuto změnu by bylo moţné realizovat instalací 

přetlakové ventilace s přetlakem 25 aţ 100 Pa, jak je uvedeno v článcích 9.4.4 a 9.4.5 normy 

ČSN 73 0802 [16], zajištění dostatečné poţární odolnosti stavebních konstrukcí a další 

poţadavky vyplývající z českých technických norem. Tato změna by se musela provést 

současně s rekonstrukcí budovy, na kterou by se jiţ vztahovaly aktuálně platné normy [17]. 

 Návrhem na zlepšení orientace v zakouřeném prostoru je pouţití luminiscenčních 

značek a tabulek umístěných v blízkosti podlahy. Tyto tabulky bych doporučoval umístit i na 

výškovou změnu podlahy na 3. NP a na dřevěnou zábranu, která slouţí k zamezení vstupu 

dětí do jim zakázaných prostor. Jak výšková změna podlahy, tak dřevěná zábrana mohou být 

v případě evakuace nečekanou překáţkou. 

V případě vzniku mimořádné události by bylo efektivnější vyhlašování poplachu 

v budově pomocí domácího rozhlasu nebo jiného podobného systému. Toto vyhlášení by bylo 

mnohem rychlejší neţ stávající systém, kdy přijde na mobil pověřeným osobám (ředitel, 

správce budovy, atd.) SMS s informací o mimořádné události, a tyto osoby následně informují 

zbytek zaměstnanců a klientů objektu.  
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Závěr 
 

Bakalářská práce poukazuje na problematiku zásahu a evakuace v Dětském centru 

Čtyřlístek, které je kombinací kojeneckého ústavu, rehabilitačního stacionáře a zařízení pro 

děti vyţadující okamţitou pomoc. V tomto zařízení se mohou vyskytovat děti od 0 do 18 let 

věku s prakticky všemi druhy jak psychického, tak fyzického postiţení, viz oddíly 2.1 aţ 2.5. 

Proto je pro hasiče, kteří by zasahovali na objekt, zvláště sloţité správně a rychle poznat druh 

daného postiţení a podle toho se k dítěti chovat.  

Pro postiţené děti jsou více nebezpečné zplodiny hoření, které se i přes navrţené poţárně 

bezpečnostní zařízení, díky nesprávnému pouţít, mohou rozšířit do značných rozměrů a 

znesnadnit tak evakuaci. Tyto osoby zpravidla nejsou schopny samy opustit prostor, ve 

kterém se nacházejí, ani za běţné situace, natoţ pak za podmínek poţáru případně jiné 

mimořádné události. Tyto osoby jsou odkázány na pomoc druhých a o to více je potřeba 

vhodně zvládat komunikaci mezi postiţenými dětmi a zasahujícími hasiči, kteří naruší jejich 

zavedené zvyky. Právě proto se jeví návrh na vybudování evakuačního výtahu jako nejlepší 

volba pro zefektivnění evakuace v tomto zařízení. 

Jednotkám poţární ochrany, které mají ve svém hasebním obvodu objekty speciálních 

škol, dětských domovů, kojeneckých ústavů, chráněných bydlení apod., doporučuji toto 

zařízení navštívit, vyzkoušet si kontakt a komunikaci s těmito dětmi, popřípadě provést 

námětové cvičení, které by zasahujícím nejlépe nastínilo, jak se v daných situacích chovat. 

Ţádný způsob odborné přípravy formou teorie nedá hasičům takovou zkušenost a přehled, 

jako je tomu v případě praktického provedení. 

Práce byla vypracována za účelem zohlednit podmínky evakuace osob se zdravotním 

postiţením nacházejících se v tomto zařízení. V budoucnu by výše uvedené informace mohly 

napomoci zlepšit připravenost personálu na mimořádnou událost a také zlepšit informování 

veřejnosti o druzích fyzického a psychického postiţení. 
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Seznam zkratek 
 

CAS  Cisternová automobilová stříkačka 

DZP  Dokumentace zdolávání poţáru 

EZS  Elektronický zabezpečovací systém 

HZS ČR  Hasičský záchranný sbor České republiky 

JSDH  Jednotka sboru dobrovolných hasičů 

KOPIS HZS MSK  Krajské operační a informační středisko Hasičského 

záchranného sboru Moravskoslezského kraje 

PČR  Policie České republiky 

PPLA  Protiplynový automobil 

SRT  Synergická reflexní terapie 

VD  Velitel druţstva 

VZ  Velitel zásahu 

ZZS  Zdravotnická záchranná sluţba 
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