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Anotace
BAUER,  Jiří.  Požární  zásah  a  evakuace  ve  vybraném  zařízení  pro  mentálně  postižené,  

chronicky duševně nemocné a trpící demencí. Ostrava, 2012. 46 s. Bakalářská práce. VŠB – 

Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství.

Bakalářská  práce  se  zabývá  problematikou  požárního  zásahu  a  evakuace  v zařízení  pro 

mentálně postižené, chronicky duševně nemocné a trpící demencí. Je rozdělena do 7 částí. V 

první  kapitole  jsou  popsány  poskytované  zdravotnické  a  sociální  služby  v ČR.  V  druhé 

kapitole  je  charakterizována  cílová  skupina  klientů.  Třetí  kapitola  popisuje  komunikaci, 

metody  a  formy  komunikace  s postiženými  lidmi.  Ve  čtvrté  kapitole  je  popsán  objekt 

Sociálních  služeb  Šebetov.  Pátá  kapitola  se  zabývá  evakuací.  Šestá  kapitola  zpracovává 

taktické cvičení. V sedmé kapitole je obsaženo shrnutí, které je rozšířeno o poznatky a návrhy 

co by se dalo zlepšit, aby byl zefektivněn požární zásah a evakuace.
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BAUER,  Jiří.  Fire  Intervertion  and  Evacuation  at  Chosen  Institution  for  the  Mentally  

Handicapped, Chronically mentally Ill and People Sufferering with dementia. Ostrava, 2012. 

46  p.  Bachelor  thesis.  VŠB  –  Technická  univerzita  Ostrava,  Fakulta  bezpečnostního 

inženýrství.

This  bachelor's  thesis deals  with  the fire response  and evacuation facilities  for the  mentally 

handicapped, chronically mentally ill  and people  suffering with  dementia.  The  thesis 

is divided into 7 parts.  The first  part describes the provision of medical and social  services 

in ČR.  In the  second  part  is  characterized  the target  group of  clients  in Department. The 

next part  describes  the communication methods and  channels  of  communication with 

handicapped people. In the fourth part there is described the Social institution in Šebetov. The 

following part deals with the evacuation.  The sixth part describes tactical exercises. In the 

last  part is a  summary  including  findings  and proposals  about  what  could  be improved  in 

order to make  the fire evacuation more effective.
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Úvod

U nás v republice,  žije vedle nás ještě určité  procento lidí,  kteří   jsou odkázáni na 

pomoc druhých, jelikož se sami o sebe nedokážou postarat.  Jedná se o jedince,  kteří  trpí 

nějakým druhem postižení, či je jejich životní osud zavedl do tíživé situace, která vedla ke 

zhoršení jejich duševního a zdravotního stavu. Nelze je proto však odsuzovat, protože svoji 

situaci neměli  ve většině případů možnost ovlivnit,  nýbrž jim pomáhat,  neboť se bez naší 

pomoci neobejdou.

Z  těchto  důvodů  u  nás  vznikali  a  vznikají  domy  sociálních  služeb,  penziony, 

stacionáře, ústavy, kde se jim této pomoci dostává. Posláním těchto zařízení je zajistit těmto 

lidem, kteří se ocitli v této nepříznivé životní situaci potřebné útočiště, ve kterém mají právo 

na uchování nebo rozvíjení jejich společenských návyků, pracovních dovedností a schopností, 

poskytnutí pocitu bezpečí a možnost být obklopen lidmi, kteří vždy ochotně podají pomocnou 

ruku. To vše s ohledem na respektování svobody rozhodování, jedinečnost každého člověka a 

v souladu  s možnostmi  příslušného  druhu  zařízení.  Jedna  z dalších  věcí,  která  je  neméně 

důležitá a která se jim dál nabízí či poskytuje je pocit bezpečí. Bezpečí při vzniku mimořádné 

události, jako je nežádoucí hoření – požáru.

Tato  práce  se  zabývá  požárním  zásahem  a  evakuací  právě  v těchto  sociálních 

objektech a komunikací s postiženými mentálně, duševně a trpící demencí. Čtenář této práce 

ať už záchranář profesionál, laik či běžný čtenář se zde dozví něco o základním rozdělení 

sociálních  služeb  poskytovaných  v  ČR.  O jednotlivých  postiženích,  komunikaci  s  těmito 

postiženými,  která  je  při  evakuaci  a  požárním  zásahu  velmi  důležitá.  Dále  chci  touto 

bakalářskou prací  provést  kontrolu požárně-technického vybavení  zvoleného objektu nebo 

alespoň nějaké části objektu a přiblížit  příslušníkům Hasičského záchranného sboru České 

republiky (dále jen „HZS ČR“) chování postižených při  vzniku mimořádné události.  Chci 

nastínit i to, jak se s nimi má správně vést komunikace a jak se k nim mají chovat zasahující 

složky HZS ČR při provádění požárního zásahu či evakuace a dát tak vzniknout metodice, 

která by tohle všechno zahrnovala. Součástí této práce je i shrnutí a zhodnocení taktického 

cvičení,  které  proběhlo  v  letech  minulých  ve  vybraném objektu,  co  přineslo  a  jaké  byly 

výsledky tohoto taktického cvičení.
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Rešerše

Cílem této bakalářské práce bylo shrnout poznatky o problematice postižených lidí různými 

formami postižení jako je mentální postižení, chronické duševní nemoci a různé demence. 

Dále o komunikaci s touto skupinou lidí při vzniku neočekávané mimořádné události.

Sociální  služba  je  definována  v zákoně  č.  108/2006  Sb.  [19].  Pro  rozdělení 

poskytovaných zdravotnických a sociálních služeb jsem použil adresář sociálních služeb [1].

Co se týče charakteristiky uživatelů, používal jsem převážně zdroje [2], [3] a [16], kde jsou 

popsány  jednotlivé  retardace  a  schizofrenie.  Popsání  komunikace  s  těmito  lidmi  se  moc 

odborné  literatury  nezabývá,  proto  jsem  použil  především  materiály,  které  slouží  ke 

vzdělávání personálu, který se o ně stará a to [3], [4] a [5]. Z hlediska historického popisu 

objektu jsem vycházel z díla [8], které popisuje obec Šebetov včera a dnes. Ohledně evakuace 

jsem použil monografie [13], [14] a [15]. Pro účely popsání taktického cvičení mi posloužily 

materiály [17] a [18].

Všechny  informační  zdroje,  se  kterými  jsem  pracoval  mi  byly  doporučeny  nebo 

poskytnuty lidmi s kterými jsem spolupracoval. Publikace byly publikovány českými autory 

převážně v posledních 10 letech.

Komunikace  s těmito  lidmi  je  velice  složitá  a  liší  se  podstatným  způsobem  od 

komunikace s normálními lidmi při vzniku neočekávané mimořádné události. Zatím co zdraví 

lidé při vzniku této situace ovlivňuje největší faktor, kterým je stres, postižené lidi, ovlivňuje 

druh jejich postižení. Proto je důležité s nimi umět komunikovat a umět je uvést do klidného 

stadia a připravit je na následující okamžiky, kdy od nich bude vyžadována spolupráce při 

záchraně  jejich  životů  či  života  vašeho.  Touto  komunikací,  ať  už typem či  postupem,  se 

zabývám  ve  třetí  kapitole  této  práce.  Tyto  poznatky  v oblasti  komunikace  by  měly  být 

využívány zasahujícími jednotkami integrovaného záchranného systému (dále složky „IZS“) 

při evakuaci taktického cvičení, které je popisováno v šesté kapitole nebo při požárním zásahu 

na objekt Sociálních služeb Šebetov a případně na jakékoliv jiné podobné zařízení, ve kterém 

se nachází přibližně stejná skupina klientů s obdobnými diagnózami nemocí. 
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1.Poskytované zdravotnické a sociální služby v ČR 

Sociální služba je podle zákona č. 108/2006 Sb. [19] definována jako činnost nebo soubor 

činností zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence 

sociálního vyloučení [1]. Sociální služny jsou poskytovány jak jedincům, tak i rodinám či 

skupinám obyvatel.

- pomáhají zapojit se do společnosti;

- působí preventivně před vyloučením ze společnosti či běžného života;

- snižují zdravotní a sociální rizika související se životem klientů;

- podporují aktivitu a samostatnost;

- vychází z individuálních potřeb uživatelů;

- respektují lidskou důstojnost, lidská práva a základní svobody.

Poskytované služby

1. pobytové – jedná se i o ubytování v zařízeních sociálních služeb;

2. ambulantní  – klient  dochází  nebo je doprovázen či  dopravován do těchto zařízení, 

součástí však není ubytování;

3. terénní – poskytované v přirozeném prostředí klienta.

Dělení služeb

Sociální služby se dělí do tří hlavních kategorií:

1. sociální poradenství;

2. služby sociální péče;

3. služby sociální prevence.
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1.1. Sociální poradenství

Poskytuje informace přispívající k řešení nepříznivé sociální situace.

a) základní  sociální  poradenství  –  napomáhá  řešit  nepříznivé  sociální  situace  a  je 

poskytováno ve všech zařízeních sociálních služeb;

b) odborné  sociální  poradenství  –  poskytuje  informace  potřebné  k řešení  nepříznivé 

sociální situace se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin osob, 

zahrnuje také sociální práci s osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se 

společností. Součástí poradenství je i půjčování kompenzačních pomůcek [1].

1.2. Sociální péče

Služby sociální péče napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou soběstačnost s cílem umožnit 

jim zapojení do běžného života společnosti [1]. Do sociální péče patří tyto služby:

Osobní  asistence -  terénní,  ambulantní  služba,  poskytovaná  pro  osoby  se  sníženou 

soběstačností  z důvodů  věku,  onemocnění  nebo  postižení.  Je  poskytována  bez  časového 

omezení,  v přirozeném  prostředí  osob.  Pomoc  v oblasti  osobní  péče,  péče  o  domácnost, 

výchovné, aktivační a vzdělávací činnosti [1].

Pečovatelská  služba –  terénní,  ambulantní  služba,  pro  osoby  se  sníženou  soběstačností 

z důvodů věku, onemocnění nebo postižení a také pro rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje 

pomoc jiné fyzické osoby. Podstatou této služby je pomoc lidem v oblasti osobní péče a péče 

o domácnost v rozsahu dle dohodnutých běžných každodenních úkonů, aby umožnila člověku 

setrvat v e vlastním domácím prostředí a zachovat kvalitu jeho života [1].

Tísňová  péče –  nepřetržitá  hlasová  a  elektronická  komunikace  s osobami,  kteří  jsou 

v důsledku snížené soběstačnosti  a zdravotního stavu, vystaveni  stálému,  vysokému riziku 

ohrožení  zdraví  nebo  života  v případě  náhlého  zhoršení  jejich  zdravotního  stavu  nebo 

schopností.  Cílem služby  je  setrvání  lidem  ve  svém  domácím  prostředí  při  maximálním 

snížení rizika poškození jejich zdraví [1].
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Průvodcovské a předčitatelské služby – určeny osobám se sníženou schopností v oblasti 

orientace  nebo komunikace  vlivem věku či  zdravotního  stavu.  Jde  o  pomoc  uživateli  při 

uplatňování práv a obstarávání osobních náležitostí [1].

Podpora  samostatného  bydlení –  terénní  služba,  jejichž  podstatou  je  pomoc  s vedením 

domácnosti,  výchovná,  vzdělávací,  aktivační  činnost  a  pomoc  při  obstarávání  osobních 

náležitostí [1].

Odlehčovací služby -  terénní, ambulantní nebo pobytová služba poskytována osobám, které 

celodenně  pečují  o  člověka  se  sníženou  soběstačností,  která  má  umožnit  pečující  osobě 

dostatečný a nezbytný odpočinek [1].

Centra  denních  služeb –  ambulantní  služby  osobám,  které  mají  sníženou  soběstačnost 

z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Jedná se o kombinaci 

služeb, jejichž podstatou je aktivizace uživatelů, podpora fyzické a psychické soběstačnosti a 

udržení či zlepšení celkové kvality jejich života [1].

Denní  stacionáře –  ambulantní  služba,  podporující  soběstačnost,  aktivizaci  a  udržení  či 

zlepšení kvality jejich života s důrazem na možnost zapojení do běžného života [1].

Týdenní  stacionáře –  ambulantní  služba,  terapeutické,  aktivizační  a  výchovné  aktivity 

poskytované s cílem podpory soběstačnosti uživatelů při péči o vlastní osobu a stabilizace či 

zlepšení kvality jejich života s důrazem na aktivitu a samostatnost [1].

Domovy pro osoby se zdravotním postižením – pobytová služba pro osoby se sníženou 

soběstačností  z důvodů zdravotního postižení,  jejichž situace vyžaduje  pravidelnou pomoc 

jiné fyzické osoby. Domovy poskytují kromě ubytování, stravování a pomoc při péči o svou 

osobu i službu rozvíjející soběstačnost klientů. Dále nabízí sociálně, terapeutické, aktivační 

činnosti a pomoc při obstarávání osobních náležitostí [1].

Domovy pro seniory – pobytová, sociální služba umožňující prožití důstojného a aktivního 

života, který vzhledem k věku, zdraví a ztrátě soběstačnosti uživatelé nemohou nebo nechtějí 

prožít ve svém domácím prostředí [1].
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Domovy  se  zvláštním  režimem –  pobytová  služba  určená  pro  osoby  se  sníženou 

soběstačností  z důvodů chronického onemocnění nebo závislosti  na návykových látkách, a 

osobám s různými typy demenci [1].

Chráněné bydlení – pobytová služba skupinové formy,  popřípadě individuálního bydlení, 

které  pro  uživatele  představuje  domov.  Je  součástí  běžné  zástavby  a  jeví  všechny znaky 

běžného bytu a jeho provozu [1].

1.3. Sociální prevence

Sociální služby prevence mají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou jím ohroženy 

z důvodu krizové sociální situace, životních návyků, způsobu života vedoucího ke konfliktu 

se společností, sociálně znevýhodňujícího prostředí a ohrožení práv a zájmů trestnou činností 

jiné fyzické osoby. Cílem těchto služeb je napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé 

sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů 

[1].

Raná péče – terénní, popřípadě ambulantní služba poskytovaná dítěti a rodičům dítěte do 7 

let, které je zdravotně postižené, jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního 

stavu. Služba podporuje rodinu a vývoj dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby [1].

Telefonická krizová pomoc – představuje terénní službu poskytovanou na přechodnou dobu 

osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života či v jiné tísnivé situaci, která 

je pro ně samotné neřešitelná [1].

Tlumočnické služby – jsou terénní či ambulantní služby poskytované osobám s poruchami 

komunikace způsobené smyslovým postižením, které zamezuje běžnou komunikaci s okolím 

[1].

Azylové domy – domy sloužící na přechodnou dobu osobám v nepříznivé situaci spojené se 

ztrátou  bydlení.  Zajišťují  ubytování,  pomoc  při  zajištění  stravy,  při  uplatňování  práv  a 

obstarávání osobních záležitostí [1].
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Domy na půl  cesty –  pobytová  služba  určená  pro osoby do 26 let  věku,  kteří  opouštějí 

ústavní zařízení či jiná pobytová zařízení a nejsou schopni řešit svoji nepříznivou situaci sami. 

Způsob poskytování sociální pomoci v těchto domech je přizpůsoben potřebám klientů. Cílem 

služby je podpora samostatnosti,  osobního rozvoje, dovedností  a schopností uživatelů vést 

samostatný život, který vede do zapojení ve společnosti [1].

Kontaktní centra – nízkoprahová zařízení poskytující terénní či ambulantní služby osobám 

závislým nebo ohroženým závislostí na návykových látkách. Služba poskytuje terapeutické 

činnosti, pomoc při uplatňování práv, obstarávání osobních záležitostí a poskytuje podmínky 

pro  osobní  hygienu.  Cílem  služby  je  snižování  sociálních  a  zdravotních  rizik  spojených 

s užíváním návykových látek [1].

Krizová pomoc -  terénní, ambulantní či pobytová služba na přechodnou dobu poskytovaná 

osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života,  kdy přechodně nemohou 

řešit svoji nepříznivou situaci vlastními silami [1].

Intervenční centra – poskytují bezprostřední i následnou psychologickou, zdravotní, sociální 

a právní pomoc osobám ohroženým násilným chováním osob blízkých. Přímo v centru se 

jedná o pobytovou, ambulantní nebo terénní službu [1].

Nízkoprahová denní centra – ambulantní, popřípadě terénní služby pro osoby bez přístřeší. 

Pomoc v oblasti osobní hygieny, poskytnutí stravy či pomoc při jejím zajištění a pomoc při 

obstarávání osobních záležitostí [1].

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež – ambulantní nebo terénní služby dětem ve věku 6 

–  26  let  ohroženým společensky nežádoucími  jevy.  Cílem je  zlepšit  kvalitu  jejich  života 

předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich 

života a vytváření podmínek k řešení jejich nepříznivé sociální situace [1].

Noclehárny –  ambulantní  služba  pro  osoby  bez  přístřeší,  které  mají  zájem  o  využití 

hygienického zařízení a přenocování [1].

Služby  následné  péče –  ambulantní  nebo  pobytové  služby,  poskytované  osobám 

s chronickým  duševním  onemocněním  a  osobám  závislých  na  návykových  látkách,  které 
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absolvovaly  odvykací  léčbu,  podrobují  se  jí  nebo  abstinují.  Cílem  služby  je  podporovat 

klienta v jeho schopnosti žít bez závislosti a začlenit se do společnosti [1].

Sociálně aktivační služby pro rodinu s dětmi – terénní nebo ambulantní služby pro rodiny 

s dítětem,  u kterého je jeho vývoj  ohrožen v důsledku dlouhodobě krizové situace,  kterou 

nedokáží rodiče sami překonat. Dochází k podporování zdravé (fungující) rodiny výchovnými 

a vzdělávacími aktivitami pro děti a rodiče [1].

Sociálně aktivační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením – ambulantní, 

popřípadě terénní poskytované pro osoby v důchodovém věku nebo postižené osoby ohroženy 

sociálním  vyloučením.  Služba  obsahuje  zprostředkování  kontaktu  se  společenským 

prostředím,  vzdělávací,  aktivizační  a  sociálně  terapeutické  činnosti  a  dále  pomoc  při 

obstarávání osobních záležitostí [1].

Sociální terapeutické dílny – jedná se o ambulantní služby poskytované osobám se sníženou 

soběstačností  z důvodu zdravotního postižení,  které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na 

trhu  práce.  Podporují  zdokonalování  pracovních  návyků  a  dovedností  podporujících 

soběstačnost a začlenění do společnosti [1].

Terapeutické  komunity –  poskytují  časově  omezené  pobytové  služby  pro  závislé  na 

návykových  látkách  nebo  chronicky  duševně  nemocné  osoby,  které  mají  zájem o  změnu 

životního stylu a začlenění do běžného života [1].

Terénní programy – terénní  služby pro osoby vedoucí  rizikový způsob života nebo jsou 

tímto  životem  ohroženy.  Služba  je  určena  pro  problémové  skupiny  osob,  uživatele 

návykových  látek  nebo omamných  psychotropních  látek,  osoby bez  přístřeší,  osoby žijící 

v sociálně vyloučených komunitách a jiné sociálně ohrožené skupiny. Cílem této služby je 

vyhledávání těchto osob a minimalizování rizika jejich způsobu života [1].

Sociální  rehabilitace –  zajišťuje  podporu  osobám,  které  potřebují  pomoc  v dosažení 

samostatnosti,  soběstačnosti,  a  to  rozvojem  jejich  schopností  a  dovedností,  posilováním 

návyků a nácvikem nezbytných činností pro samostatný život [1].
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1.4. Sociální služby pro zdravotně postižené v okrese Blansko

Osoby se zdravotním postižením představují různorodou skupinu lišící  se typem postižení, 

hloubkou nebo rozdílnými potřebami v závislosti na věku osoby. Do této cílové skupiny jsou 

zahrnuty osoby ve všech věkových kategoriích [1].

Cílová skupina osob se zdravotním postižením se skládá z podskupin:

- osoby s duševním nebo duševně chronickým onemocněním;

- osoby s mentálním a s kombinovaným postižením;

- osoby se smyslovým a tělesným postižením.

Na okrese Blansko lze využít více jak 34 sociálních služeb pro mentálně postižené lidi ve více 

než 24 zařízeních (Tabulka 1).

Tabulka 1 Počet a druh služeb na okrese Blansko.

Druh služby Počet 
Pečovatelská služba 6
Krizová pomoc 1
Terénní program 1
Telefonická krizová pomoc 1
Sociální aktivační služba 5
Odlehčovací služba 1
Domovy se zvláštním 
režimem 4
Denní stacionář 2
Chráněné bydlení 2
Odborné sociální poradenství 2
Sociální rehabilitace 3
Centrum denních služeb 2
Domovy pro osoby se 
zdravotním postižením 2
Průvodcovské a 
předčitatelské služby 1

Z důvodu  složitosti  požárního  zásahu  a  evakuace  jsem si  vybral  jako  pozorovaný  objekt 

Sociální služby Šebetov, kde se nachází domov pro osoby se zdravotním postižením a domov 

se  zvláštním  režimem.  V  domovech  se  nachází  osoby  s mentální  retardací,  duševním 

onemocněním a kombinovaným postižením (tělesné + lehká mentální retardace, apod.)
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2. Charakteristika cílové skupiny uživatelů
V sociálních  zařízeních  se  setkáváme  s nejrůznějšími  typy  postižení.  V  této  kapitole  si 

řekneme něco o těchto mentálních postiženích, demencích a duševních nemocích, kterými trpí 

obyvatelé  objektu  Sociálních  služeb  Šebetov.  Převážná  většina  těchto  obyvatel  trpí 

kombinovanou formou postižení.

2.1. Mentální retardace

Je  postižení  jedinců,  při  kterém  dochází  k zaostávání  vývoje  rozumových  schopností, 

k odlišnému  vývoji  některých  psychických  vlastností  a  poruchám  v chování.  Mentálním 

postižením nebo mentální retardací je nazýváno trvalé snížení rozumových schopností, které 

vzniklo v důsledku organického postižení mozku. Nejde tedy o nemoc, ale o trvalý stav [2].

2.2. Lehká mentální retardace

Projevuje  se  opožděním v porozumění  řeči  a  problémy s mluvením,  které  narušují  rozvoj 

samostatnosti.  Přetrvávají  do  dospělého  věku.  Postižení  jsou  však  schopni  komunikovat, 

podrobit  se  interview  a  většinou  dosahují  úplné  nezávislosti  v osobní  péči  (stravování, 

oblékání,  hygiena).  Do  jisté  míry  jsou  vzdělavatelní,  tj.  dokáží  se  vyškolit  pro  málo 

kvalifikované manuální práce. Větší potíže však mohou vznikat při manželství a s výchovou 

dětí, přizpůsobováním se kulturním tradicím atd.[3].

2.3. Středně těžká mentální retardace

Tato skupina se projevuje jako velmi rozdílná ve schopnostech. Jedni dosahují vyšší úrovně 

v manuálních dovednostech než v úkonech závislých na verbálních schopnostech,  jiní jsou 

značně  manuálně  neobratní,  ale  jsou  schopni  jednoduché  konverzace.  Úroveň  řeči  je 

variabilní.  V rozsahu od schopnosti jednoduché konverzace až k neschopnosti domluvit se. 

Většina pacientů potřebuje dohled na celý život. Někteří jedinci jsou však schopní si osvojit 

základy  psaní,  čtení  a  počítání,  tudíž  jim  lze  poskytnout  základní  dovednosti  pro  výkon 

jednoduché manuální práce pod odborným dohledem. V dospělosti jsou jen málokdy schopni 

vést samostatný život. Komunikace, navazování kontaktů a jednoduché sociální aktivity jsou 

většinou možné [3].
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2.4. Těžká mentální retardace

Značný stupeň poruchy motoriky nebo jiných defektů, které prokazují poškození nebo chybný 

vývoj  centrální  nervové  soustavy.  Výchova  je  možná,  ale  pouze  se  zaměřením  na 

jednoduchou formu komunikace a částečné zvládání péče o sebe [3].

2.5. Schizofrenie

Tohle postižení si lze představit jako rozdělené myšlení. Jedná se o poruchu mnoha duševních 

funkcí (myšlení, vnímání, emoce), narušena může být i motorika, osobnost, paměť, schopnost 

jednat s lidmi.

Mezi projevy toho postižení patří nestandardní myšlení (vlastní logika), uzavření se do 

vlastního světa, změněné prožívání a zmatek v pocitech.

Typickými příznaky jsou halucinace a bludy, nedostatek vůle a nemožnost prožívat 

radost [16].
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3.Komunikace s postiženými lidmi
Komunikace  –  existuje  nejen  mezi  lidmi,  ale  i  mezi  zvířaty.  Jedná  se  o  dorozumívání, 

sdělování, přenos myšlenek, emocí, jednání mezi jednou a druhou osobou [3]. Tvoří ji 45% 

naslouchání, 30% mluvení, 16% čtení a 9% psaní [5].

- dělí se na : - verbální (slova psaná a řečená – 45%);

         - neverbální (mimika a gestikulace – 55%);

         - činem.

Verbální komunikace („VK“): -  informace  jsou  sdělovány  prostřednictvím  jazyka 

(mluvená a psaná řeč).

- Prostředky: - členění sdělení do krátkých srozumitelných vět;

- zřetelná výslovnost;

- obměňování výšky a síly hlasu;

- kladení otázek různými způsoby;

- využívání slov s pozitivním nábojem.

- V sociální práci se vyvarujte: - cizím a módním slovům;

- slangovým slovům;

- slovesným tvarům;

- plevelným slovům;

- oblíbeným slovům;

- oblíbeným frázím.

Neverbální komunikace („NK“): - vývojově starší dorozumívání;

- doplňuje, zesiluje,  provází, reguluje či plně zastupuje 

VK;

-  prostřednictvím  NK  jsou  předávány  informace  o 

vnímání sama sebe, o emocích, napětí, rozpoložení;

- signály vysílány a přijímány podvědomě.

- Prostředky: - probíhá prostřednictvím výrazů obličeje, pohledů, pohybů očí, vzdáleností, 

způsobů držení těla a jeho pohybů, oděvu a jeho barev;
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- VK sděluje informace, NK prozrazuje postoje a emoce;

- při rozporu se slovy bývá NK pravdivější;

- založena na určitých pravidlech, která si lze osvojit a ovlivněna kulturními vlivy.

- Soubor znaků, kterými oznamujeme: - emoce – pocity, nálady, afekty;

- zájem o sblížení a navázání vztahu;

- řízení chodu vzájemného styku.

- Pod pojmem NK si lze představit: - řeč očí a pohledů – oční kontakt;

- mimika – výrazy obličeje;

- haptika – bezprostřední kontakt s druhým;

- gestika – vědomé pohyby rukou;

- posturologie – postoje, držení těla;

- kinezika – pohyby rukou či jiných částí těla;

- proxemika – vzdálenost na kterou se přiblížíme;

-paralingvistika – hlasitost, plynulost řeči, řečové 

registry;

- produkce – úprava zevnějšku;

-  chronemika  –  zacházení  s časem,  dochvilnost 

[5].

3.1. Augmentativní a alternativní komunikace („AAK“)

Augmentativní  a  alternativní  komunikace  se  pokouší  přechodně  nebo  trvale 

kompenzovat  projevy,  poruchy a postižení  u osob se závažným postižením řeči,  jazyka  a 

psaní.  Cílem  tohoto  druhu  komunikace  je  umožnit  jedincům  se  závažnými  poruchami 

komunikace aktivní dorozumívání [5].

Komunikační systémy AAK pomáhají lidem komunikaci obnovit a znovu navázat, aby 

mohli vyjadřovat své pocity, přání a aktivně ovlivňovat svůj život, a to od nejútlejšího dětství 

nebo bezprostředně po úrazu či nemoci.

Je vhodná pro děti i dospělé se závažným postižením řeči následkem např. různých 

forem  dětské  mozkové  obrny,  mentálního  postižení,  vývojového  postižení  řeči,  mozkové 

cévní příhody, progresivním neurologických postižení, úrazu, poruch sluchu, kombinovaných 

postižení a autismu [5].
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Komunikace augmentativní – systémy komunikace mají podporovat již existující, ale pro 

běžné dorozumívání nedostatečné komunikační schopnosti [3].

Komunikace alternativní – náhrada mluvené řeči prostřednictvím různých systémů (např. 

znaková  řeč  příp.  využitím elektronických  médii).  Slouží  k integraci  postižených  jedinců, 

kteří nemohou komunikovat v běžné řeči [3].

3.1.1. Metody AAK

1) Bez pomůcek 

- spojení řeči s pohybem. Zrakové, hmatové a pohybové podměty,  které vznikají při řeči a 

součastném  provádění  gest  či  znaků,  jsou  důležité  pro  vytváření  percepčně  motorických 

paměťových stop.

2) S pomůckami 

- předměty (trojrozměrné symboly, se kterými je možno manipulovat);

- fotografie;

- komunikační tabulky – symboly se pro potřeby nemluvící osoby sestavují do komunikačních 

tabulek. Forma této tabulky vychází z potřeb uživatele. Vybraný symbol pak osoba indikuje 

ukázáním prstem, pěstí, pohledem nebo světelným paprskem umístěným na hlavě.

- systémy grafických symbolů – pomáhají pochopit strukturu prostředí, sled činností v čase a 

stavbu  věty  (piktogramy –  je  obrazové  vyjádření  skutečnosti  formou  předávání  instrukcí, 

příkazů,  varování  a  usnadnění  orientace  (Obrázek  1  a  2).  U  nás  v České  republice  je 

nejužívanější typ převzatý z modelu užívaného zejména v zemích severní Evropy. Obsahuje 

kolem 700 symbolů, které reprezentují osoby, předměty, činnosti, vlastnosti, pocity, atd [5].
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Obrázek 1 Piktogramy [7].

Obrázek 2 Piktogram ohně [5].
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3.1.2. Dotek v životě člověka

Dotýkat  se  je  základní  lidská  schopnost.  Přes  doteky  člověk  přijímá  mnoho  impulsů  ze 

zevního prostředí, ale také s okolím přes doteky komunikuje. Doteky mají v životě člověka 

různé role a to jim přikládá obrovský význam. Ať již přes doteky poznáváme svět (dítě se učí 

poznávat  jednotlivé předměty např.  osaháním předmětu)  nebo je využíváme v komunikaci 

[6], můžeme tedy říci, že dotek je při komunikaci s postiženými lidmi velmi důležitý prvek.

Doteky ošetřujícího personálu, který pracuje s těžce smyslově postiženými, by měly 

být zřetelné a cíleně promyšlené tak, aby jejich nedostatečná kvalita nevyvolávala v klientovi 

pocity  nejistoty.  Cílem tohoto komunikačního prvku je  poskytnout  orientaci  a budit  pocit 

důvěry.

Nečekané a necílené doteky u klientů se změnami v oblasti vnímání vyvolávají pocit 

nejistoty a  strachu.  Také jiné námi  a  jejich okolím poskytované informace,  které  vnímají 

různými smyslovými orgány, je mohou, jsou-li nečekané, lekat. Proto musíme těmto klientům 

dát  vždy najevo,  kdy začíná  a  kdy končí  naše  přítomnost  a  činnost.  Tuto  informaci  mu 

můžeme poskytnout pomocí tzv. iniciálního doteku [6].

3.1.2.1 Iniciální dotek

Nejvhodnější místo na těle postiženého pro iniciální dotek (nejlépe v centrální části těla) jsou:

- rameno nebo paže;

- ruka (nejvhodnější místo, jelikož kontakt rukou známe jako ritualizovanou formu pozdravu 

a člověk ji má takto uloženou v hluboké paměťové stopě).

Pevným  a  zřetelným  dotekem  ho  vždy  informujeme  o  počátku  a  ukončení  naší 

přítomnosti  či  činnosti  s jeho tělem.  Dotek by měl  být  zřetelný  a  přiměřeného tlaku,  bez 

násilného vtlačení klienta do matrace a podpořený verbálně [6].

3.2. Komunikace s lidmi s demencí

- Při komunikaci omezujte rušivé elementy a rozptylující vlivy prostředí.

- Ujistěte se, že klient dobře slyší, že má kompenzační pomůcky (sluchadla), potřebuje-li je.

- Povzbuzujte klienta vlídným zájmem.

- Usilujte o klidné chování a pozitivní výraz, omezte prudké pohyby a přecházení.

- Zůstávejte v zorném poli postiženého.

- Využívejte VK a NK, dotek a sledujte tyto projevy i u klienta.

- Buďte vnímaví k projevům úzkosti, strachu, deprese, bolesti, apod..
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-  Během  setkání  s nimi  adekvátně  komunikujte,  uklidňujte  je  a  vaše  chování,  jednání  a 

postupy komentujte.

- Při komunikaci posilujte jejich orientaci, místem i časem, oslovujte ho důstojně jménem.

-  Aktivně  navazujte  a  udržujte  oční  kontakt  a  průběžně  si  ověřujte,  zda  Vám postižený 

porozuměl.

- Pro zklidnění a získání pozornosti používejte dotek (viz. kapitola 3.1.2) [4].

3.3. Komunikace s lidmi se sluchovým postižením

- Před rozhovorem s postiženým tohoto charakteru navážeme zrakový kontakt. Pokud se na 

nás nedívá, můžeme na sebe upozornit lehkým dotykem na rameno, paži či předloktí, že s ním 

chceme hovořit. Zrakový kontakt udržujme po celou dobu rozhovoru.

- Snažíme se s nimi mluvit (odezírá ze rtů), psát či používat znakový jazyk, gesta a mimiku.

- Úspěšnost odezírání je snížená při fyzické či psychické nepohodě.

- Při odezírání bychom měli být čelem k osobě. Obličej by měl být osvětlený. Neměli bychom 

zbytečně pohybovat hlavou nebo si zakrývat ústa.

- Dbáme na zřetelnou výslovnost a mluvíme volnějším tempem při zachování přirozeného 

rytmu řeči.

- Zdůrazňujeme klíčová slova.

- V případě potřeby opakujeme sdělení jinými slovy.

- Předem mu vysvětlíme, co od nás může čekat, co se bude dít a co od něj budeme potřebovat.

- Po každém důležitém sdělení se zeptáme, co nám rozuměl (ne však, zda nám rozuměl).

- Neprojevujeme netrpělivost, neomezujeme komunikaci, ale snažíme se najít cesty,  jak se 

vzájemně lépe dorozumívat [4].

3.4. Komunikace s lidmi se zrakovým postižením

- Při kontaktu s klientem je nutné s ním jednat tak, aby se necítil ponížený.

-  Není  možné  se  spoléhat  na  nějaký  jiný,  zvlášť  rozvinutý  způsob  vnímání  zrakově 

postiženého, např. dobrý hmat či sluch.

- Osoba jednající s nevidomým ho pozdraví jako první a představí se.

- Při opuštění klienta je dobré mu to oznámit, že odcházíte.

-  Podání  ruky  na  pozdrav  mu  nahrazuje  vizuální  kontakt.  Při  setkání  stačí  nevidomému 

oznámit: „podávám Vám ruku“.

-Při rozhovoru je velmi důležitý oční kontakt s nevidomým. Není tedy vhodné odvracet při 

rozhovoru tvář, protože to nevidomí obvykle poznají.
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- Je nezbytné je připravit a sdělit jim co se bude dít, protože pro nevidomé jsou tyto informace 

nezbytné [4].

3.5. Komunikace s lidmi s pohybovým postižením

- Při nezbytné manipulaci s klientem s pohybovým postižením mu vysvětlíme, co konkrétně 

potřebujeme a požádáme jej, aby nám říkal, jak máme postupovat. Mnoho postižených přesně 

popíše způsob manipulace.

- Dbáme na to, aby měl postižený u sebe ve svém dosahu nezbytné kompenzační pomůcky. 

Tím se zvyšuje jeho jistota a pocit soběstačnosti.

- Měli bychom zajistit nezbytné kompenzační pomůcky (např. vozíčkářovi vozík) [4].

3.6. Komunikace s lidmi s mentálním postižením

- Jsou velmi závislí na ostatních lidech. Jednejme s nimi s velkou mírou empatie, trpělivosti a 

respektu. Dále s nimi jednejme jako s dospělými, i když mají jiné porozumění.

-Vykejme jim.

-  Při  komunikaci  s těmito  lidmi  je  velmi  důležité  udržovat  oční  kontakt  a  věnovat  jim 

pozornost.

- Jak postiženého vnímáme a přijímáme jeho sdělení, se může výrazně odrazit v jeho ochotě 

něco nám sdělovat.

-  Používat  jednoduchou  řeč,  krátká  slova  a  věty.  Jasně  vyjadřovat  svoje  myšlenky  bez 

používání cizích a hovorových slov.

- Mluvíme pomalu, tak aby tempo naší řeči pacienta nezahlcovalo. Jsme trpěliví a dopřáváme 

postiženým dostatek času na odpověď.

- Důležitá je NK (doplňujte komunikaci mimikou a gestikulacemi).

- Vyhýbejte se abstraktním pojmům, pokud to nejde, snažte se objasnit pomocí konkrétních 

příkladů.

- Ověřte si, zda Vám dotyčný rozuměl a pochopil, co jste mu sdělili a zda s Vaším sdělením 

souhlasí, či ne.

- Mluvte jen o jedné myšlence. K další přejděte až po ujištění, že Vám dotyčný rozumí [4].
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4.Popis  vybraného  objektu  a  charakteristika  požárního 
nebezpečí

4.1. Situování objektu

Ústav sociálních služeb Šebetov se nachází v malé obci Šebetov vzdálené asi 10km od města 

Boskovice,  které  se nachází  40km severně od Brna (Obrázek 3).  V obci  žije  zhruba 950 

obyvatel. První historická zmínka obce se datuje na sklonku 11. století [8].

Obrázek 3 Situační schéma obce Šebetov [25].
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Obrázek 4 Situační schéma Ústavu sociální péče [26].

4.2. Historie objektu

Historie objektu sahá do roku 1570, kdy byl  položen základní kámen. Jednalo se o menší 

renesanční zámek, který byl  roku 1697 upraven na barokní. Přes změnu několika majitelů 

dostává zámek v 80. letech 19.století  podobu reprezentativního šlechtického sídla.  S touto 

přestavbou  probíhala  i  rozsáhlá  úprava  zámeckého  parku,  kde  se  nacházela  řada 

pozoruhodných  exotických  dřevin.  Po  druhé  světové  válce  byl  majetek  rodiny 

Königswarterových  zkonfiskován  a  zámek  začal  sloužit  zcela  jiným účelům.  Nejdříve  se 

jednalo  o  účely  rekreační  a  od  prosince  1953  sociální.  V  roce  1953  byla  do  objektu 

přemístěna  Útulna  pro  hluchoněmé  ženy  a  dívky  z Horní  Krče  u  Prahy,  která  se  stala 

základem dnešního  ústavu.  Po  příchodu  útulny  byla  zahájena  úprava  zámku  pro  potřeby 

nových obyvatelek. Úprava trvala několik let a bylo při ní např. zavedeno ústřední topení, 

výměna střešní krytiny apod. V letech 1983-1986 došlo k přistavení pavilonu. Rekonstrukce 

hlavní  budovy  byla  ukončena  v roce  2006.  V dnešní  době  patří  zámek  státu  a  je  plně 

rekonstruován [8].
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4.3. Poskytované sociální služby v objektu

Poskytované služby v objektu jsou zaměřené na dvě cílové skupiny uživatelů:

- domov pro osoby se zdravotním postižením – určen pro osoby starší 18 let s mentálním, 

duševním nebo kombinovaným postižením, které jsou odkázáni na pomoc druhých [9].

- domov se zvláštním režimem – určen také pro osoby starší 18 let se sníženou soběstačností 

z důvodu  chronického  duševního  onemocnění  nebo  osoby,  které  trpí  některou  z forem 

demence, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby [9].

4.4. Obsazení a využití objektu

Kapacita  zařízení  je  celkem  176  míst.  V  dnešní  době  je  využíván  zhruba  173 

obyvateli, z toho 145 obyvatel je ubytováno v domovu pro osoby se zdravotním postižením a 

28 obyvatel v domově se zvláštním režimem [10].

Ústav je  umístěn  v jednom objektu,  který je rozdělen  do dalších dvou objektů:  na 

objekt Pavilon a objekt Zámeček, které se pak dělí na jednotlivé další oddělení.

Objekt Pavilon se dělí do tří oddělení o kapacitě asi 80 lůžek. Za pavilonem se nachází 

samostatný venkovní bazén.

Objekt Zámeček, který je rozdělen do čtyř oddělení, na kterých se nachází 92 lůžek, je 

s objektem Pavilon propojen krčkem.

Ubytování  je  řešeno  1-11  lůžkovými  pokoji  (Tabulka  2).  Pokoje  jsou  standartně 

vybaveny  nábytkem,  jako  jsou  el.  polohovací  postele,  psací  stoly,  skříňky,  atd.  Dále  se 

v odděleních nacházejí jak soukromé, tak společné sociální zařízení (WC, koupelny), jídelny, 

kuchyňky, atd.
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Tabulka 2 Počet a skladba pokojů v zařízení.

Oddělení
 Pavilon Zámeček
Skladba pokojů Počet pokojů Počet pokojů
jednolůžkový 2x 6x
dvojlůžkový 18x 14x
třílůžkový 11x 5x
čtyřlůžkový 1x -
pětilůžkový 1x -
šestilůžkový - 3x
sedmilůžkový - 2x
jedenáctilůžkový - 1x

4.4.1. Věková struktura obyvatel

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Tabulka 3 Věková struktura uživatelů v domově pro osoby se zdravotním postižením [10].
Věk uživatelů Počet ubytovaných
13-18 1
19-26 0
27-65 114
66-75 12
76-85 10
86-95 7
nad 95 1
- Průměrný věk je: 59,2 let.

Domov se zvláštním režimem

Tabulka 4 Věková struktura uživatelů v domově se zvláštním režimem [10].
Věk uživatelů Počet ubytovaných
13-18 0
19-26 0
27-65 22
66-75 5
76-85 1
86-95 0
nad 95 0
- Průměrný věk je: 60,3 let.

4.4.2. Rozdělení klientů podle diagnóz

1) Mentální retardace
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- lehká 35

- střední 56

- těžká 33

2) Duševní onemocnění

- alzhaimerova demence 0

- schizofrenie, schyzoaf. porucha 21

- jiné duš. onemocnění 11

3) Tělesně postižení + lehká mentální retardace

- smyslové postižení 6

- tělesné postižení 5

4.5. Charakteristika požárního nebezpečí

Ústav sociálních služeb Šebetov, jak již bylo zmíněno je zrekonstruovaný zámek, který se 

skládá  ze  dvou  hlavních  samostatných  objektů  Zámečku  a  Pavilonu  propojených  visutou 

komunikační  chodbou  –  krčkem.  V  areálu  se  dále  nachází  objekt  údržby,  zahradnictví, 

dvojgaráž  osobních  automobilů,  přístřešek  pro autobus a  kolny hospodářské  správy.  Celý 

areál je oplocen kamennou zdí. Vjezd je hlavní bránou, která umožňuje vjetí jak cisternových 

automobilových stříkaček, tak výškové techniky [11]. Objekt Zámeček je starší než objekt 

Pavilon a prošel rozsáhlou rekonstrukcí, která přispěla ke zlepšení protipožárního opatření.

Zámeček – půdorys 45 x 55m, požární výška 12m. Imobilní osoby se nacházejí v I., 

II. a III. NP.V I. NP jsou kanceláře, kuchyň se zázemím, prádelna, pracovny, jídelna, plynová 

kotelna, strojovna nouzového zdroje a rozvodna nízkého napětí. Lůžkové pokoje pro osoby se 

sníženou pohyblivosti a orientací jsou situovány v II. a III. NP. Jedná se tedy o objekt se třemi 

nadzemními podlažími svislé konstrukce masivní kamenné a cihlové stěny. Nad I. a II. NP 

jsou dřevěné trámové stropy.  III.  NP tvoří  půdní vestavba s nosnou konstrukcí  dřevěných 

prvků střechy.  Schodiště jsou tři,  tři chráněné únikové cesty typu „A“ (dále „CHÚC A“), 

které jsou děleny požárními uzávěry, které drží magnety. Dva požární evakuační výtahy mezi 

I. – III. NP z toho jeden lůžkový se záložním zdrojem ve strojovně výtahu. Objekt je dělen do 

požárních úseků [11].
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Pavilon – půdorys 39 x 14,4m, požární výška 8,5m. Prostory s imobilními osobami 

I. – III. NP, ale mohou se vyskytovat i v I. PP, kde se nachází tělocvična.V I. – III. NP se 

nacházejí  lůžkové  pokoje  pro  osoby  se  sníženou  pohyblivostí  a  orientací.  V  I.  PP  je 

rehabilitační  sál,  plynová kotelna a šatny.  Objekt má tedy tři  nadzemní a jedno podzemní 

podlaží.  Má jedno  vnitřní  schodiště,  které  tvoří  CHÚC „A“ a  na  druhé  straně  venkovní 

ocelové  schodiště,  které  je  také  CHÚC.  Schodiště  je  plně  otevřené  (Obrázek5).  Lůžkový 

výtah  v části  vnitřního  schodiště  není  řešen  jako  evakuační  výtah.  Pavilon  má  nehořlavý 

konstrukční systém a je důsledně dělen do požárních úseků [11].

Obrázek 5 Venkovní ocelové schodiště.
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Obrázek 6 Nákres areálu Sociálních služeb Šebetov (část DZP) [11].
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4.5.1. Vybavení objektu požárně bezpečnostními zařízeními

Celý objekt je zajištěn elektronickou požární signalizací (dále jen „EPS“). Ústředna EPS se 

nachází na vrátnici s trvalou obsluhou v hlavní budově. V případě, že by na vrátnici nebyla 

trvalá obsluha, byla by EPS vyvedena na krajské operační a informační středisko HZS JmK 

dle  legislativy  ČSN 34  2710  [22]  a  ČSN 73  0875  [21].  EPS  se  skládá  z ústředny,  dále 

z tlačítkových  požárních  hlásičů  a  dvou  druhů  samočinných  požárních  hlásičů,  optického 

požárního  hlásiče  a  požárního  hlásiče  teplotního.  Kontrola  je  prováděna  specializovanou 

firmou, 1x za půl roku dle normy ČSN 34 2710 [22] a ČSN EN 54.

Objekty  jsou  vybaveny  odpovídajícím  počtem  přenosných  hasicích  přístrojů  (dále 

„PHP“) a nástěnnými hydranty. 

V obou  objektech  je  dále  instalován  záložní  zdroj  elektrické  energie,  pro  případ 

výpadku proudu – dieselagregát. Prostory jsou vybaveny nouzovým osvětlením. Z každého 

PÚ jsou vytvořeny dvě nechráněné únikové cesty (NÚC) vedoucí buď do volného prostoru 

nebo do CHÚC „A“. V objektu zámeček jsou instalovány dva evakuační výtahy. Objekty jsou 

děleny do požárních úseků.

Požární  voda pro požární  zásah v objektech  Sociálních  služeb Šebetov je  zajištěna 

jako vnitřní a vnější zásoba vody. Vnitřní zásobu vody tvoří vnitřní hydrantová síť. Vnější 

zásoba požární vody je zajištěna vnější hydrantovou sítí, lze také využít bazén za oddělením 

Pavilon a tři rybníky, které se nacházejí v zámecké zahradě a parku.

Ze žádné  dokumentace  nevznikají  nároky  na  provedení  nástupních  ploch.  Kolem 

budovy se nachází  dostatečně  volné plochy pro umístění  požární  techniky a  shromáždění 

většího počtu osob, což je využito v DZP.
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4.5.2. Dokumentace požární ochrany v objektu

Sociální služby Šebetov jsou zařízením poskytujícím komplexní péči mentálně postiženým 

ženám – objekty ubytovacího zařízení pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. 

Objekty a činnosti  v nich provozované jsou nevýrobní, proto je požární bezpečnost staveb 

řešena dle ČSN 73 0802 [20] s použitím specifických ustanovení dle ČSN 73 0835 [21] – 

objekty zdravotnických zařízení.

Vzhledem  k funkci  objektu  (zámeček  i  pavilon)  a  přítomnosti  osob  s omezením 

pohybu a orientace je celý objekt zařazen jako činnost se zvýšeným požárním nebezpečím dle 

§ 4 písm. h) a j) zákona č. 133/1985 Sb. [23], [12], vyplývá z § 15 zákona č. 133/1985 Sb. 

[22], povinnost zpracovat předepsanou dokumentaci požární ochrany. Dokumentace požární 

ochrany je zpracována v rozsahu dle vyhlášky č. 246/2001 Sb. [24]:

- Dokumentace  o začlenění  do kategorie  činnosti  se  zvýšeným požárním 

nebezpečím (dle § 28 vyhlášky č.246/2001 Sb. [24]).

- Posouzení požárního nebezpečí (dle §29 vyhlášky č.246/2001 Sb. [24]).

- Stanovení  organizace  zabezpečení  požární  ochrany  (dle  §30  vyhlášky 

č.246/2001 Sb. [24]).

- Požární řád (dle §31 vyhlášky č.246/2001 Sb. [24]).

- Požární poplachové směrnice (dle §32 vyhlášky č.246/2001 Sb. [24]).

- Požární evakuační plán (dle §33 vyhlášky č.246/2001 Sb. [24])

- Dokumentace zdolávání požáru (dle §34 vyhlášky č.246/2001 Sb. [24])

Dokumentace  odpovídá  aktuálnímu  stavu.  Personál  je  s touto  dokumentací  seznámen 

prostřednictvím školení a znalost je ověřována prostřednictvím nácviku evakuace. HZS ČR 

JmK si plánuje a provádí taktické cvičení (Kapitola 6). 
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4.5.3. Obsazení objektu osobami

Objekt je obsazen 173 uživateli. Dále se o zařízení stará celkově 130 zaměstnanců (kuchyň, 

prádelna, sekretariát,  atd.).  V normální pracovní den se v zařízení pohybuje něco okolo 60 

lidí. Přímou péči obstarává 30 lidí. Služba je nepřetržitá 24h.V nočních hodinách drží službu 

6 lidí. Lze tedy říct, že v denní době tu můžeme zastihnout až 235 lidí a přes noc zhruba 180 

lidí.

Na závěr  této kapitoly je nutné zmínit,  že  úbytek  personálu,  který  nastává  kolem 15-17h 

značně  ovlivní  provádění  evakuace,  tudíž  vznik  požáru  v noci  by  byl  jistě  náročnější  i 

z pohledu  zasahujících  jednotek  požární  ochrany,  proto  je  důležité  dbát  na  využití 

protipožárních opatření a prostředků, jako jsou EPS, CHÚC, dokumentace požární ochrany, 

které  jsou  v objektu  řešeny  a  napomáhají  zvládnout  situaci  v případě  ohrožení  životů  či 

majetku.

5. Evakuace osob
Prvořadým úkolem požární ochrany v případě vzniku požáru je zajistit ochranu osob, které 

jsou ohrožovány mnoha faktory [13]. Mezi ohrožující faktory patří: plameny, vysoká teplota, 

toxické a netoxické látky zplodin hoření a další.

Pod pojmem evakuace si lze představit souhrn organizačních a technických opatření, 

která  jsou  využita  pro  přemístění  osob,  zvířat  či  majetku  z míst,  která  jsou  ohrožena 

krátkodobě nebo dlouhodobě mimořádnou událostí jako je požár daného objektu.

Evakuací  osob se míní  způsob, kdy osoby samy anebo za pomoci  jiných civilních 

osob, např. zdravotnického personálu ve zdravotnických objektech a zařízeních sociální péče, 

opouštějí budovu po předem určených cestách [13].

5.2.Evakuace osob s omezenou schopností pohybu

Trendem posledních desetiletí  ve většině vyspělých zemí je zpřístupnění  veřejných budov 

handicapovaným  osobám.  Tento  požadavek  je  zakotven  v řadě  českých  i  zahraničních 

předpisů.  Statistiky  dokazují,  že  téměř  20%  obyvatelstva  je  postiženo  určitým  typem 

postižení. Přibližně 90% z těchto obyvatel žije v soukromých domácnostech a jen 5% z nich 

není schopno opustit  domovy.  Početná skupina osob je postižena více než jedním druhem 

handicapu [14], [15].
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Mezi osoby s omezenou pohyblivostí můžeme řadit osoby, které se nacházejí v těchto 

sociálních zařízeních, tzn. osoby zdravotně postižené s postižením pohybu, používající vozík 

pro invalidy, osoby odkázané na pomoc druhých a osoby s mentálním a duševním postižením 

(zdravotnické  zařízení,  sociální  ústavy,  atd.)  a  osoby  s dohledem  (nápravná  zařízení, 

psychiatrické léčebny, atd.). Dále zrakové, sluchové postižení, lidé pokročilého věku (osoby 

starší 60 let,  např. v domovech pro seniory,  atd.),  těhotné ženy a osoby doprovázející  dítě 

v kočárku, dítě do tří let a děti od tří do šesti let ve vzdělávajících a výchovných ústavech. 

Musíme brát v potaz, že lidé s postižením se budou pohybovat pomaleji než lidé bez 

těchto obtíží (Tabulka 5). Rychlost pohybu postižených osob byla předmětem řady výzkumů 

[15].

Tabulka 5 Rychlost pohybu osob se zdravotním postižením [15].

Schodiště

Druh omezení

Vodorovná 
komunikace 

[m.min-1]
Směr nahoru 

[m.min-1]
Směr dolů 
[m.min-1]

Elektrický 
invalidní vozík 53,4

Manuální 
invalidní vozík 41,4

Berle 56,4 13,2 13,2

Hůl 48,6 21,0 19,2

Opěrný rám 34,2

Bez pomůcky 57,0 25,8 21,6

Bez postižení 75,0 42,0 42,0

 Hodnoty  rychlosti  pohybu  osob  byly  stanoveny  při  pozorování  pohybu  jedince.  Lze 

předpokládat, že pokud se v proudu evakuovaných osob bude vyskytovat někdo s omezením 

pohybu budou ostatní osoby nuceny přizpůsobit svou rychlost těmto osobám s postižením.

Bylo  zjištěno,  že  osoby  pohybující  se  směrem  dolů  museli  víckrát  odpočívat  a 

nejistota  jejich  pohybu  byla  větší  než  pro  výstup  po  schodišti  (osoby  bez  podpůrných 

prostředků).

Důležitou roli při evakuaci osob s postižením hraje i doba pro průchod dveřmi, která 

byla  také  podrobena  experimentálnímu  měření.  Všeobecně  lze  však  konstatovat,  že  doba 

průchodu dveřmi narůstá se zvyšujícím se požadavkem na sílu pro jejich překonání [15].
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Únikové cesty a související technická zařízení musí být navržena tak, aby zajistili únik

osob i s určitým omezením. Typickými příklady pro zajištění bezpečnosti osob je zřizování 

evakuačních  výtahů  a  v některých  případech  můžou  být  řešením  i  rampy.  K  zajištění 

očekávané funkce musí být tato zařízení vhodně situována, technicky navržena, provedena a 

udržována. Ve většině případů je nezbytná přítomnost vycvičeného personálu. Značný vliv na 

evakuaci má také systém značení těchto cest (např. luminiscenční symboly, prosvětlené nebo 

osvětlené symboly).

Zařízení  pro vyhlašování  požárního poplachu by mělo být navrhnuto s ohledem na 

předpokládané  postižení  uživatelů,  kteří  se  v objektu vyskytují  (např.  doplnění  světelných 

optických signálů akustickými). Pro zajištění efektivní evakuace těchto osob je potřebné dbát 

na jejich důsledný výcvik a připravovat je na vznik mimořádné situace.

Co  se  týče  pohybu  osob  s duševním  handicapem  je  často  v podstatě  srovnatelný 

s rychlostí pohybu osob bez omezení, avšak velkou roli může sehrát jejich reakce na varovný 

podmět, která může být podstatně delší [15].

5.3.Záchrana osob

Způsob evakuace, že osoby již samy objekt z nejrůznějších důvodů opustit nemohou a jsou 

odkázány  na  pomoc  členů  záchranných  jednotek,  jimi  užívanou  techniku  a  záchranné 

prostředky [13].

Únik lidí  je ovlivněn zejména psychickým stavem, na který působí strach z nastalé 

mimořádné  události,  panika  zvláště  v místnostech  a  prostorách  s větším soustředěním lidí 

(sportovní stadiony, supermarkety, kina, divadla aj.), neznalost daného prostředí, únikových 

cest a celkového zabezpečení objektu [13].

Způsobit  paniku  může  i  obava z vlastního  handicapu  u starých anebo fyzických  a 

mentálně postižených osob. Fyzické schopnosti dané především věkem a udržováním fyzické 

kondice  jednotlivce  jsou  druhým  zásadním  faktorem  předurčujícím  průběh  evakuace. 

Samostatný  dobrý  fyzický  stav  ještě  nemusí  být  postačující  –  příkladem mohou  být  děti 

v předškolních zařízeních v dobrém fyzickém stavu, ale neschopné přesně a rychle reagovat 

na pokyny. I v tomto případě je nutno počítat s delší dobou evakuace [13].

30



6. Taktické cvičení
Následující  kapitola  bude  věnována  evakuačnímu  taktickému  cvičení  v ústavu 

Sociálních služeb Šebetov, které proběhlo v objektu Pavilon, kde se nacházejí zdravotně a 

mentálně postižené osoby. Cvičení proběhlo 29. června 2006.

6.1. Základní popis objektu Pavilon

Osoby s omezenou schopností pohybu se v objektu Pavilon nacházejí v I. až III. NP. V 1.PP 

se nacházejí rehabilitační sál, plynová kotelna a šatny personálu, kde nebudeme předpokládat 

výskyt  osob  v danou  dobu.  Obsazení  osobami  je  závislé  na  určité  denní  době  vzniku 

mimořádné události (kapitola 4.5.3). Lze se domnívat, že v průběhu požáru objektu Pavilon se 

budou evakuovat postupně všichni uživatelé včetně personálu [17].

6.2. Cílová skupina uživatelů

V sociálním ústavu se nacházejí osoby ve věku 13 - 100 let, průměrný věk činí něco kolem 

60let  (kapitola  4.4.1).  Uživatelé  trpí  mentálními  retardacemi  (124  osob),  duševním 

onemocněním  (32  osob)  a  tělesním  postižením  +  lehkou  mentální  retardací  (11  osob). 

Rozdělení  klientů  podle  diagnóz  nalezneme  v kapitole  4.4.2,  obsazení  objektu  osobami 

v kapitole 4.5.3. V samostatném objektu Pavilon se nachází zhruba 80 postižených lidí, které 

bude nutno evakuovat.

6.3. Námět cvičení

Ve 2.NP oddělení PAVILON v Ústavu sociální péče Šebetov v pokoji pro 3 osoby vznikne 

vadnou elektroinstalací požár.

Po zpozorování požáru personálem, který se ho snaží uhasit pomocí PHP, leč neúčinně 

ohlašuje paní Šafářová požár na OPIS HZS ÚO Blansko.

Z důvodu  zvyšujícího  se  zakouření  se  personál  rozhodne  provést  úplnou  evakuaci 

oddělení dle evakuačního plánu. Průběh cvičení je kvůli přehlednosti zaznamenán v Tabulce 

6.

Cvičení se zúčastnily složky IZS – HZS JmK PS Boskovice a Kunštát, JSDH Šebetov, 

Boskovice I., Velké Opatovice, PČR Boskovice a ZZS Boskovice.
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6.4. Průběh cvičení
Tabulka 6 Časový průběh cvičení [18].

Čas  

9.10 Zpozorování požáru pí. Šafářovou, která vyhlašuje požární 
poplach voláním: "HOŘÍ, HOŘÍ, HOŘÍ"

9.12 Zahájena evakuace klientů personálem, který je disciplinovaně 
odvádí a řídí evakuaci všech přítomných uživatelů

9.13 Vedoucí pavilonu ohlašuje požár na ohlašovnu požárů (OPIS 
HZS ÚO BLANSKO)

9.14 Vyrozuměna složka HZS JmK PS Boskovice

9.16

Vyrozuměny složky JSDH Boskovice I, Šebetov, Velké 
Opatovice.
Výjezd HZS PS Boskovice
Evakuace ukončena - poslední osoba opustila prostory. 
Evakuované osoby dále pokračovaly po únikovém schodišti 
před objekt

9.20 Vyrozumění ZZS JmK / ZZS JmK již na místě /
Vyrozumění Policie ČR

9.21

Evakuace ukončena se zjištěním, že se pohřešují 2 osoby 
neschopné vlastního pohybu z 28 možných evakuovaných 
osob
Výjezd JSDH Velké Opatovice

9.25 Na místo se dostavila jednotka HZS PS Boskovice
Vyjely jednotky JSDH Boskovice I a JSDH Šebetov

9.26 Na místo se dostavila jednotka místní jednotka JSDH Šebetov
9.28 Vyrozuměna jednotka HZS PS Kunštát

9.29 Výjezd jednotky HZS PS Kunštát
Výjezd Policie ČR na místo události

9.33 Na místo se dostavila JSDH Velké Opatovice
9.35 Na místo se dostavila Policie ČR
9.42 Na místo se dostavila JSDH Boskovice I
9.48 Na místo se dostavila jednotka HZS PS Kunštát
9.48 LOKALIZACE
9.55 LIKVIDACE
10.03 Ukončení cvičení
10.34 Odjezd zasahujících složek
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6.5. Požární zásah v objektu Pavilon

Průzkumem v místě zásahu byly zjištěny tyto fakta:

- Před příjezdem jednotky HZS PS Boskovice bylo evakuováno 50 osob personálem zařízení. 

Později však bylo zjištěno, že se postrádají ještě další 2 osoby.

- Jedná se o požár bytové buňky, která je zcela zničená.

V místě zásahu probíhají tyto práce:

- Hasiči v dýchací technice (dále jen DT) dohledávají pohřešované osoby.

- Nasazeno jednoduché vedení od nástěnného hydrantu v budově PAVILONU (2 x 1C proud).

- V budově byla vypnuta el. energie.

- Zřízeno místo na ošetření osob.

- Nasazena druhá skupina dohledávání lidí.

- SDH Velké Opatovice v DT nasazena na pomoc při likvidaci požáru.

- Nalezena jedna osoba.

- Provádí se odvětrání místa požáru a kontrola III. NP.

- Policie ČR nasazena na ochranu objektu kvůli vniknutí.

- Příslušníci SDH Boskovice I nasazeny do DT a ponechány v záloze na střídání.

- Dohledána druhá osoba. Předána do péče ZZS.

- Nasazena přetlaková ventilace na odvětrání objektu.

- SDH Šebetov nasazen na pomoc při likvidaci požáru.

- Provedeno odvětrání. Likvidační práce již bez DT.

- Úklid budovy.

- Místo požáru předáno pí. Šafářové.

- Ukončení cvičení. Vyhodnocení.

- Návrat jednotek na základny.

V objektu  se zasahovalo  tedy v DT,  dvěma vodními  C proudy od nástěnných hydrantů  a 

jedním C proudem z venkovní severní strany objektu (viz. Obrázek 6 a 7).
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Obrázek 7 Schéma TC v areálu Sociálních služeb Šebetov a nasazení C proudu z venkovní 
strany budovy [17].
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Obrázek 8 Nasazení vodních proudů typu C v objektu [17].

Obrázek 9 Taktické cvičení.
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6.6. Hodnocení taktického cvičení HZS

Praktické  provedení  taktického  cvičení  v objektu  bylo  velkým  přínosem  pro  zúčastněné 

zasahující  jednotky,  které  si  zkusily spolupráci  s personálem ústavu  v oblasti  evakuace  a 

záchrany osob, poskytnutí první pomoci zraněným. Taktické cvičení splnilo svůj stanovený 

cíl a průběh poukázal na klady i zápory [18].

Kladně bylo hodnoceno:

- Velmi  dobrá spolupráce a vstřícní  přístup paní  ředitelky Sociálních  služeb Šebetov Ing. 

Zdeňkou Vašíčkovou pří přípravě a provádění cvičení.

- Znalost personálu a správný postup při evakuaci osob z ohroženého objektu.

- Spolupráce personálu s velitelem zásahu (informovanost).

-Správný postup a rozhodující proces velitele zásahu.

Záporně bylo hodnoceno:

- Vybavení SDH Šebetov a SDH Velké Opatovice (nedostatek zásahových obleků a obuvi).

- Špatný postup velitele SDH Šebetov (neproveden průzkum, zahájeny likvidační práce místo 

záchranných prací).

-  SDH Velké  Opatovice  v prostoru  nasazení  nepostupoval  podle  rozkazů  velitele  zásahu. 

Pohyb příslušníku byl  zmatený a neprovedli  záchranu druhé osoby,  i  když věděli,  kde se 

nachází. Záchranu provedli až po upozornění vedoucího cvičení.

- Pozdní příjezd SDH Boskovice I (nefunkční požární siréna)

- Opožděné vyslání jednotky HZS PS Kunštát OPISem.

- Nefunkčnost radiového spojení mezi HZS a ZZS.
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7. Návrhy na zlepšení
V objektu Sociálních služeb Šebetov mě mile překvapila úroveň zabezpečení tohoto objektu 

před vznikem mimořádné události, proto jen těžko můžu navrhnout něco na zlepšení.

Paní ředitelka Ing. Zdeňka Vašíčková dbá na požární ochranu, bez které to v této době 

nejde, což je velkým přínosem, jak pro zaměstnance, tak samotné klienty zařízení.

Nejjednodušší věc,  která  by zefektivnila  požární  zásah a evakuaci  v tomto objektu, 

který je podle mě zabezpečen na velmi dobré úrovni, je navýšení počtu zaměstnanců převážně 

ve večerních a nočních hodinách.

Další  z věcí,  která  by  zefektivnila  evakuaci  je,  že  lidé  nebudou  evakuováni ven 

z objektu, ale přesouváni personálem mezi požárními úseky za pomoci požárních prosklených 

dveří,  které  uvolní  magnety,  na kterých jsou zachyceny.  Dveře můžou být obsluhou dále 

ovládány a proto  může  docházet  k přesunu klientů  pouze  v rámci  podlaží  a  to  i   menším 

počtem personálu. Přesouvání lze trénovat při nácviku evakuace a využívat ho.

Dbát  na  zlepšení  orientace  v objektu  luminiscenčními  značkami  či  tabulkami 

umístěnými v blízkosti  podlahy při  výpadku či  vypnutí  zdroje  napětí  by mohlo  napomoci 

orientaci,  jak  složkám  IZS  provádějící  požární  zásah  nebo  evakuaci,  tak  personálu 

provádějícímu evakuaci. Jedná se o orientaci převážně pod neutrální rovinou v zakouřeném 

objektu.

Dále by nebylo špatné instalovat poplachová světla. Světla, která se při vyhodnocení 

požáru  EPS rozsvítí  (barevně  řešené,  např.  červené  barvy)  by  převážně  mohla  napomoci 

sluchově postiženým klientům a poplachou znělku, na kterou by bylo dobré naučit klienty 

patřičně reagovat. Samozřejmě za okolností, že postižení klienti nebudou panikařit. Tyto dvě 

věci by nebylo špatné ověřit v praxi.

Co se týče školení a cvičení, bylo by samozřejmě dobré, aby cvičení probíhala častěji 

a  aby  personál  klienty  zařízení  na  možnost  vzniku  požáru  připravoval  prostřednictvím 

různých her či jiných aktivit.

Pro  jednotky  HZS ČR by  bylo  dobré  cvičit  komunikaci  s lidmi  trpícími  různými 

postiženími. Ať už druhy demence, mentálním postižením atd.. Doporučoval bych jednotkám 

požární  ochrany  vyzkoušet  si  komunikaci  s těmito  lidmi.  Čas  od  času  zajít  do  takového 

zařízení a vysvětlit klientům nebo se o to alespoň pokusit co hasiči jsou, jak vypadají a jaká je 

jich práce při vzniku mimořádné události. Ukázat jim výstroj a výzbroj, kterou používají, aby 

z hasičů neměli  strach a byli  zvyklí  s nimi komunikovat.  Lze tedy zvážit,  jestli by nebylo 

vhodné dát vzniknout novému projektu nebo projekt zařadit do preventivně výchovné činnosti 
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požární ochrany a ochrany obyvatelstva,  jako již u nás existující  projekt HASÍK pro děti, 

který by měl  na starost seznamovat postižené lidi  různým druhem a rozsahem postižení s 

hasiči.

Požární  zásah  by  bylo  možné  zefektivnit  také  instalací  stabilního  hasicího 

zařízení (dále „SHZ“). SHZ by znamenalo další investice v nepříliš finančně dobré době a 

dostáváme se do diskuzí kvůli prosazení SHZ, protože žádný právní předpis ani norma by ji 

tam nikdy neprosadila. V památkovém chráněném objektu je SHZ těžko řešitelné z hlediska 

poškození historického významu objektu. SHZ by v objektu bylo možné prosadit a instalovat 

pouze v místnostech hospodářského využítí, které nejsou historicky nijak významné a hlavně 

tam kde se nevyskytují klienti, pro které by spuštění SHZ nebylo příjemné (prádelny, kotelna, 

atd.).
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Závěr
Bakalářská  práce  se snaží  poukázat  na problematiku  požárního zásahu a  evakuace 

v objektu Sociálních služeb Šebetov, kde se nacházejí mentálně postižení, chronicky duševně 

nemocní a lidé trpící různými formami demence. Práce se dále snaží charakterizovat jejich 

postižení, způsob komunikace s nimi,  řešení objektu podle součastných požadavků požární 

bezpečnosti a hodnotí provedené taktické cvičení, které bylo zaměřeno především na evakuaci 

postižených klientů. 

V oblasti  komunikace  jsem  využíval  převážně  praktických  zkušeností  ošetřujícího 

personálu, jelikož komunikace s postiženými lidmi je od komunikace se zdravími lidmi zcela 

odlišná,  o  čemž  jsem  se  mohl  osobně  přesvědčit.  V objektu  sociálních  služeb  Šebetov 

proběhlo v minulých letech taktické cvičení za přítomnosti složek IZS, aby byla vyzkoušena 

komunikace  a  především  spolupráce  mezi  složkami  IZS  a  ošetřujícím  personálem  či 

samotnými  obyvateli  zařízení  při  evakuaci  obyvatel  tohoto zařízení.  Rekonstrukcí  staršího 

objektu Zámeček, bylo docíleno většího protipožárního zabezpečení.

V objektu  žijí  osoby  ve  věku  13  –  100  let,  z čehož  můžeme  předpokládat  určité 

pohybové problémy způsobené nejen zdravotním,  mentálním stavem, ale  i  stářím,  protože 

většina těchto klientů není zpravidla schopna sama opustit prostor, ve kterém se nacházejí za 

běžných  podmínek,  natož  pak  při  vzniku  mimořádné  události,  jako  je  požár  či  jiná 

nepředvídatelná  událost,  která  si  vyžaduje  evakuaci  či  záchranu  osob.  Jsou  odkázáni  na 

pomoc druhých, ať už zdravotního personálu, který se o ně stará nebo zasahujících hasičů. Pro 

zasahující  hasiče  zde  nastává  problém  s komunikací,  což  způsobuje  hlavně  neznalost 

postižení dané osoby a neznalost samostatné komunikace s těmito osobami, proto je velmi 

důležitý  zdravotnický  personál  při  této  evakuaci,  který  poskytne  příslušníkům  HZS  ČR 

potřebné informace o postižení a jak s postiženým klientem komunikovat. Problém nastává 

při  vzniku  mimořádné  události  v noci,  protože  zdravotnický  personál  není  tak  početně 

zastoupen jako ve dne, proto není dobré na personál spoléhat, ale více seznamovat jak HZS 

ČR,  tak  složky  IZS  s komunikací  s postiženými  lidmi  a  tyto  složky  dostatečně  školit. 

Komunikaci s postiženými cvičit a je nutné si ji vyzkoušet na vlastní kůži, při mimořádné 

události už může být příliš pozdě.

Dále je důležité seznamovat postižené klienty těchto zařízení s hasiči, jakožto jejich 

zachránci zasahují do jejich zavedených zvyků, tj. bylo by tedy vhodné pacienty již předem 

seznámit s tím, jak vypadají a co by po nich mohli chtít. Měli by se snažit je naučit reagovat  

na určitý vznik mimořádné události a snažit si zachovat klidný postoj. Jako zásadní přínos lze 
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hodnotit i provedení instalace požárně-bezpečnostního zařízení v objektu, které přispěje ke 

zlepšení a zjednodušení evakuace převážně pro personál.

Přínos  této  bakalářské  práce  je  především  v tom,  že  řeší  problém  komunikace, 

zjednodušuje  ji,  ukazuje  jednoduché  prvky komunikace  a  jak  by  se  správná  komunikace 

s postiženým měla vést. Práce poukazuje na problematiku zásahu v těchto objektech. Hodnotí 

taktické cvičení, které bylo ve vybraném objektu provedeno a poukazuje, co by mohlo být 

zlepšeno nebo v rámci možností lépe využito.

Práce je určena pro zasahující  složky IZS - převážně zasahující  složky HZS ČR a 

JSDH, PČR, ZZS a zdravotnický personál. Tato práce by měla dát vzniknout metodice, která 

by se těmito problémy zabývala. Samostatná práce je i malou službou pro samotné postižené 

klienty těchto ústavů, jak zvyšovat a dbát na jejich bezpečí.
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„Životní  problémy postižených  nejsou pouze  jejich  záležitostí,  

nýbrž  věcí  všech.Je  proto  třeba  stále  hledat  nové  cesty,  které  by  

pomohly situaci handicapovaných postupně zlepšovat.“

Ing. Zdeňka Vašíčková, 

ředitelka Sociálních služeb Šebetov

41



Literatura
Tištěné monografie:

[1] ADRESÁŘ  sociálních  služeb  v  Jihomoravském  kraji.  2.vydání.  Marco  reklamní 

agentura,  spol.s.r.o.,  2011,  188  s.  Dostupné  z  WWW:  <http://www.kr-

jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=1818&TypeID=1>

[2] Vysvětlení některých pojmů využívaných v odborných zprávách z vyšetření: Mentální  

retardace [online].  2008  [cit.  2012-03-27].  Dostupné  z  WWW: 

<http://www.odpovedi.cz/otazky/je-debilita-vrozena-nebo-se-da-ziskat>

[3] HARTL, Pavel a Helena HARTLOVÁ. Psychologický slovník. Vyd. 1. Praha: Portál, 

2000, 774 s. ISBN 80-717-8303-X.

[4] Efektivní komunikace a naslouchání.Základy efektivní komunikace v sociálních prací. 

Projekt  pro  celoživotní  vzdělávání  pracovníků  poskytovatelů  sociálních  služeb 

v Jihomoravském kraji.

[5] Komunikace  s nemocnými.  Písemný  materiál  pro  účastníky  semináře  pořádaného 

společností Marlin, s.r.o., 2011, 11s.

[6] FRIEDLOVÁ, Karolína.  Skriptum pro  akreditovaný  vzdělávací  program.  Základní  

kurz Bazální stimulace.

[7] KUBOVÁ, Libuše. Řeč obrázků- piktogramy. 1. vyd. Parta.

[8] STRYJOVÁ, Dagmar. Šebetov včera a dnes. Šebetov: Obecní úřad, 2002, 268s.

[9] Metodický pokyn 1/2008 – St., Standard č.1, Cíle a poskytování služeb. Sociální služby 

Šebetov, 2008.

[10] Zpráva o činnosti pro rok 2011. Šebetov : Ing. Zdeňka Vašíčková, 2012, 57 s.

[11] Operativní karta. Šebetov: Milan Švancara, 16.5.2008, 2 s.

[12] Začlenění objektů a pracovišť. Šebetov: Milan Švancara, 26.2.2012, 6 s.

[13]  BRADÁČOVÁ,  Isabela. Požární  bezpečnost  staveb: nevýrobní  objekty.  1.  vyd. 

Ostrava:  Sdružení  požárního  a  bezpečnostního  inženýrství,  2007,  236  s.  Spektrum 

(Sdružení  požárního  a  bezpečnostního  inženýrství).  ISBN  978-80-7385-023-4 

(BROž.).

[14] SFPE handbook of fire protection engineering. 3rd ed. Bethesda, Md.: Society of Fire 

Protection Engineers, c2002. ISBN 08-776-5451-4

[15] FOLWARCZNY, Libor a Jiří POKORNÝ. Evakuace osob. 1. vyd. Ostrava: Sdružení 

požárního a bezpečnostního inženýrství, 2006, 125 s. ISBN 80-866-3492-2.

42

http://www.odpovedi.cz/otazky/je-debilita-vrozena-nebo-se-da-ziskat
http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=1818&TypeID=1
http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=1818&TypeID=1


[16] PETERKOVÁ,  Michaela.  Schizofrenie. Schizofrenie [online].  [cit.  2012-03-15]. 

Dostupné z WWW: <http://www.schizofrenie.psychoweb.cz/>

[17] Plán taktického cvičení. Boskovice: kpt. Bohumír Dvořáček, 2006.

[18] Hodnocení  taktického  cvičení  v součinnosti  složek  IZS. Boskovice:  kpt.  Bohumír 

Dvořáček, 1.8.2006, 11s.

Normy a legislativa

[19] Česká republika. Zákon Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 14.března 2006 o 

sociálních  službách.  In: 108/2006,  2006,  53  s.  Dostupné  z  WWW: 

<http://www.mpsv.cz/files/clanky/7372/108_2006_Sb.pdf>

[20] ČSN  73  0802.  Požární  bezpečnost  staveb  -  Nevýrobní  objekty.  Praha  :  Český 

normalizační institut, 2009. 122 s.

[21] ČSN 73 0835. Požární bezpečnost staveb - Budovy zdravotnických zařízení a sociální  

péče. Praha : Český normalizační institut, 2006. 28 s.

[22] ČSN 34 2710. Elektrická požární signalizace – Projektování, montáž, užívání, provoz,  

kontrola, servis a údržba. Praha : Český normalizační institut, 2011. 100 s.

[23] Česká  republika.  Zákon  České  národní  rady  ze  dne  17.  prosince  1985  o  požární 

ochraně,  ve  znění  pozdějších  předpisů.  In  Sbírka  zákonů.  1985,  34,  s.  674-691. 

Dostupné  z  WWW:  <http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?

type=c&id=2165>

[24] Česká republika.  Vyhláška Ministerstva vnitra  ze dne 29. června 2001 o stanovení 

podmínek  požární  bezpečnosti  a  výkonu  státního  požárního  dozoru  (vyhláška  o 

požární  prevenci).  In  Sbírka  zákonů.  2001,  95,  s.  5446-5489.  Dostupné z  WWW: 

<http://www.hzscr.cz/soubor/odkazy-pozarni-prevence-predpisy-vyhlaska-246-2001-

pdf.aspx>

Internetové zdroje

[25] Mapy.cz  [online].  2012  [cit.  2012-04-02].  Mapy.  Dostupné  z  WWW: 

<http://mapy.cz/#x=16.672515&y=49.485454&z=11>

[26] Mapy.cz  [online].  2012  [cit.  2012-04-02].  Mapy.  Dostupné  z  WWW: 

<http://mapy.cz/#x=16.711941&y=49.547746&z=16&l=15>

43

http://mapy.cz/#x=16.711941&y=49.547746&z=16&l=15
http://mapy.cz/#x=16.672515&y=49.485454&z=11
http://www.hzscr.cz/soubor/odkazy-pozarni-prevence-predpisy-vyhlaska-246-2001-pdf.aspx
http://www.hzscr.cz/soubor/odkazy-pozarni-prevence-predpisy-vyhlaska-246-2001-pdf.aspx
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=2165
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=2165
http://www.mpsv.cz/files/clanky/7372/108_2006_Sb.pdf
http://www.schizofrenie.psychoweb.cz/


Seznam zkratek

AAK Augmentativní a alternativní komunikace

ČR Česká republika

DT Dýchací technika

DZP Dokumentace zdolávání požáru

EPS Elektronická požární signalizace

HZS ČR Hasičský záchranný sbor České republiky

HZS PS Hasičský záchranný sbor, požární stanice

CHÚC Chráněná úniková cesta

IZS Integrovaný záchranný systém (základní složky IZS – HZS ČR, 

jednotky požární  ochrany zařazené do plošného pokrytí  kraje, 

ZZS a PČR)

JSDH Jednotka sboru dobrovolných hasičů

NK Neverbální komunikace

NP Nadzemní podlaží

OPIS HZS ÚO Operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru 

územního odboru Blansko

PBŘ Požárně bezpečnostní řešení

PČR Policie České republiky

PHP Přenosný hasící přístroj

PP Podzemní podlaží

SDH Sbor dobrovolných hasičů

SHZ Stabilní hasící zařízení

VK Verbální komunikace

ZZS JmK Zdravotní záchranná služba Jihomoravského kraje
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