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bezpečnostního inženýrství, 2009.

Bakalářská práce řeší problematiku evakuace osob, jak z krátkodobého, tak

dlouhodobého pohledu, s přímou aplikací na Ústav sociální péče v Hrabyni. Práce se zabývá

evakuací jako takovou, dále charakteristikou Rehabilitačního centra, analýzou rizik pomocí

softwarové aplikace SFÉRA a komplikacemi při provádění evakuace osob s různým

pohybovým omezením. Závěrečným bodem této práce je zhodnocení současných

bezpečnostních opatření a navrhnutí dalších opatření pro zefektivnění provádění evakuace.
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safety engineering, 2009

Bachelor's thesis deals with the evacuation of people, both in the short and long term

with  a  direct  application  to  the  Department  of  Social  Welfare  in  Hrabyně.  The  work  deals

with the evacuation as such, the characteristics of Rehabilitation centers, risk analysis using

the software application SFÉRA and complications in the implementation of evacuation of

people with various movement restrictions. Final point of this work is to evaluate the current

security measures and propose further measures to streamline the implementation of the

evacuation.
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equipment.



Obsah

1 ÚVOD ....................................................................................................................................... 1

2 CÍL BAKALÁŘSKÉ PRÁCE .................................................................................................. 2

3 REŠERŠE LITERATURY....................................................................................................... 3

4 ZÁKLADNÍ POJMY ............................................................................................................... 5

5 CHARAKTERISTIKA ÚSTAVU SOCIÁLNÍ PÉČE V HRABYNI ...................................... 7

5.1 ČINNOST ÚSP ........................................................................................................................ 7

5.2 OBJEKTY ÚSP ........................................................................................................................ 8

5.3 STÁVAJÍCÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ V ÚSP .......................................................................... 11

5.4 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ÚSP ........................................................................................... 11

6 CHARAKTERISTIKA REHABILITAČNÍHO ÚSTAVU V HRABYNI ............................. 12

7 HODNOCENÍ RIZIK ............................................................................................................ 13

7.1 PŘEHLED ANALYTICKÝCH METOD HODNOTÍCÍ RIZIKO ............................................................ 13

7.2 ANALÝZA RIZIK V ÚSP ......................................................................................................... 16

7.3 NÁVRH BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ PRO ÚSP ....................................................................... 19

8 EVAKUACE .......................................................................................................................... 20

8.1 DĚLENÍ EVAKUACE............................................................................................................... 21

8.2 PLÁNOVÁNÍ EVAKUACE ........................................................................................................ 23

8.3 OVLIVŇUJÍCÍ FAKTORY PROCESU EVAKUACE OSOB ................................................................ 24

8.4 DOBA EVAKUACE OSOB ........................................................................................................ 26

8.5 EVAKUAČNÍ POSTUPY BUDOV ............................................................................................... 27

8.6 EVAKUAČNÍ VÝTAHY[20] ..................................................................................................... 29

8.7 PROVÁDĚNÍ EVAKUACE V ÚSP ............................................................................................. 30

9 ZAJIŠTĚNÍ DOPRAVY A NÁHRADNÍHO UBYTOVÁNÍ ................................................. 32

9.1 NÁHRADNÍ UBYTOVÁNÍ ........................................................................................................ 32

9.2 DOPRAVA EVAKUOVANÝCH DO MÍST NÁHRADNÍHO UBYTOVÁNÍ............................................. 32

10 NÁVRH NA ZEFEKTIVNĚNÍ PROVÁDĚNÍ EVAKUACE V ÚSP ................................... 34

11 ZÁVĚR ................................................................................................................................... 35

12 POUŽITÁ LITERATURA..................................................................................................... 36

13 SEZNAMY ............................................................................................................................. 38

13.1 POUŽITÝCH ZKRATEK ...................................................................................................... 38

13.2 OBRÁZKŮ ........................................................................................................................ 39

13.3 TABULEK ........................................................................................................................ 39

13.4 PŘÍLOH............................................................................................................................ 39



1

1 Úvod

Problematikou řešení evakuace se zabývá řada publikací, avšak literatury řešící

evakuaci zdravotnických zařízení a míst, v nichž se vyskytuje velký počet osob s různým

pohybovým omezením, jako jsou např. rehabilitační centra, je o poznání méně.

Rehabilitační centrum v Hrabyni představuje největší zařízení tohoto typu v České

republice, ve kterém je soustředěno nejvíce tělesně postižených osob, čímž se výrazně liší

proces evakuace od jiných zdravotnických zařízení. Z toho důvodu jsem se rozhodl zpracovat

svou bakalářskou práci na téma Specifická evakuace osob a zhodnotit řešení evakuace osob

s určitým pohybovým omezením. Následně budou tyto poznatky aplikovány na konkrétní

zařízení Ústavu sociální péče v Hrabyni.

Hned z úvodu považuji za nezbytné zmínit základní všeobecně uznávané pojmy, které

budu ve své bakalářské práci využívat. Zaměřím se především na charakteristiku zařízení

Ústavu sociální péče v Hrabyni, na jeho organizační strukturu, činnost a ostatní složky

nacházející se v Rehabilitačním centru v Hrabyni. Jelikož ubytovací objekty byly vybudovány

v roce 1973 (dostavba v roce 1994), bude se tato skutečnost jistě odrážet na nevyhovujících

požadavcích při řešení únikových cest, evakuačních výtahů aj. Lze očekávat, že dnešním

legislativním požadavkům a normám, nebudou současná řešení vyhovovat.

Takto velký komplex představuje řadu možných rizik a nebezpečí, proto další část této

práce bude věnována přehledu metod hodnocení rizik, přičemž jsem se rozhodl, na základě

doporučení vedoucího bakalářské práce, využít analytického softwaru SFÉRA.

Za zcela zásadní a nejdůležitější bod této práce považuji samotnou problematiku

evakuace osob a její aplikaci na Ústav sociální péče v Hrabyni. Rozhodl jsem se opřít o

dosavadní teoretické poznatky dělení evakuace. Dále považuji za nutné zmínit problematiku

samotného definování pojmu evakuace, kterou současná legislativa zmiňuje, ale jednotnou

definici nepodává. Abych mohl své poznatky aplikovat na konkrétní zařízení, specifické svým

propojením komplexu, bude nezbytné využít teorie řešení evakuace budov.

V neposlední řadě na základě získaných informací a poznatků zhodnotím aktuální stav

řešení evakuace a navrhnu případné změny.
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2 Cíl bakalářské práce

Hlavním cílem mé bakalářské práce bude na základě všech získaných informací

a vlastních poznatků zhodnocení aktuálního stavu při řešení evakuace v objektech Ústavu

sociální péče v Hrabyni, porovnání se stavem žádoucím a navržení doporučení, která

zefektivní a zjednoduší proces evakuace. K dosažení hlavního cíle je potřeba si stanovit dílčí

podcíle:

· definovat základní pojmy s využitím sekundární literatury, platné legislativy

a normativních předpisů

· zaměření se na obecnou charakteristiku komplexu Rehabilitačního centra

v Hrabyni

· detailní zpracování charakteristiky Ústavu sociální péče v Hrabyni

a Rehabilitačního ústavu v Hrabyni se zaměřením na jejich činnost

· rozpracování organizační struktury obou institucí

· přehled základních analytických metod hodnocení rizik

· analýza rizik hrozící zkoumaným objektům

· teoretické vymezení pojmu evakuace z pohledu ochrany obyvatelstva a požární

ochrany

· na základě teoretických poznatků zkoumání provádění evakuace daných

objektů

· v souvislosti s evakuací brán zřetel na náhradní ubytování a dopravu

evakuovaných do míst náhradního ubytování
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3 Rešerše literatury

Klíčovou sekundární literaturou, pro tvorbu tohoto dokumentu, byla publikace

Evakuace osob[1], která skýtá ucelený zdroj informací, tykající se této problematiky.

FOLWARCZNY, L., POKORNÝ, J.: Evakuace osob. 1. vyd. Ostrava: Edice SPBI, 2006.

125 s. ISBN 80-86634-92-2

Publikace se zabývá evakuací osob, zejména z pohledu požární ochrany, ale také

z pohledu ochrany obyvatelstva. Autoři se v učebnici rozepisují o různých metodách

provádění evakuace na území ČR s ohledem na možná rizika vznikající s evakuací většího

počtu osob, osob s určitým pohybovým omezením a podobně. Kniha také předkládá aktuální

zahraniční poznatky a konfrontuje je s již zastaralým rozčleněním do různých skupin, které

v nynější době nemá své opodstatnění. [1]

FOLWARCZNY, L., POKORNÝ, J.: Evakuace osob v objektech zdravotnických zařízení.

Dokument zabývající se problematikou evakuací osob ve zdravotnických zařízeních,

s ohledem na hrozící rizika a specifikací tohoto procesu. Cílem autorů je usnadnění průběhu

procesu evakuace ve zdravotnických objektech se zvýšením míry bezpečnosti osob.[16]

HOSSER, D.:Ingenieurmethoden des Brandschutzes, vyd. Braunschweig, Vereinigung zur

Förderung des Deutschen Brandschutzes, 2006. 343s

Publikace se zabývá odbornými metodami v protipožární prevenci a ukazuje mnoho

pohledů na tuto problematiku. Specifikuje technické požadavky na protipožární zařízení, dále

se zabývá dimenzováním únikových cest na základě analytických metod proudu osob,

s ohledem na jejich bezpečnost. Vysvětluje také, jakými úpravami lze omezit postup

požáru.[7]

Zákon 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů

Základním účelem schválení tohoto zákona je vymezení integrovaného záchranného

systému, stanovení jeho složek a jejich působností, pokud tak nestanoví zvláštní právní

předpis, působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků,

práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na mimořádné události a při

záchranných a likvidačních pracích a při ochraně obyvatelstva před a po dobu vyhlášení stavu

nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného.[8]
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Zákon 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Základním účelem schválení tohoto zákona je účinná forma ochrany života a zdraví

občanů, majetku a kulturních hodnot před požáry a poskytování pomoci při živelných

pohromách a jiných mimořádných událostech. Ukládá také práva a povinnosti právnickým

a fyzickým osobám, ministerstvům a jiným správním úřadům na úseku požární ochrany.[9]

Normy ČSN

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky stanovuje práva

a povinnosti související s tvorbou a vydáváním českých technických norem. Technické normy

nejsou samy o sobě právně závazné, tuto závaznost však může stanovit právní předpis. Zákon

taktéž zakazuje rozmnožování a rozšiřování českých norem, nebo jejich částí, bez souhlasu

Českého normalizačního institutu.

Server http://www.tzb-info.cz/ [online]. [cit. 2009-03-16].

Tento portál slouží jako odborný server zaměřený na stavebnictví, úspory energií

a související obory, nazývané souhrnně technická zařízení budov Zabývá se přednostně

stavebními obory souvisejícími s budovami a hospodařením s energiemi v budovách.

Informace prezentovány na tomto serveru jsou určeny zejména pro odbornou veřejnost, ale

také pro odborníky z řad projektantů, montérů a specializovaných prodejců.
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4 Základní pojmy

V této kapitole jsou uvedeny pojmy, jež jsou zmiňovány v textu.

Požární evakuační plán

Požární evakuační plán slouží jako dokument upravující způsob provádění evakuace

budovy v případě požáru. Tento plán musí být zpracován na základě zákona[9] pro objekty se

zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím. Jeho úplnost a správnost se zkouší formou

cvičného požárního poplachu, nejméně jednou ročně.

Úniková cesta

Je komunikace umožňující bezpečnou evakuaci osob z objektu, nebo z části zasažené

či ohrožené požárem, na volné prostranství, případně umožňuje přístup zasahujícím

hasičským jednotkám. Definuje ji norma ČSN[19] a dále rozlišuje nechráněné, chráněné nebo

částečně chráněné únikové cesty.

Evakuační trasa

Evakuační trasou se rozumí prostor s dostatečnou propustností dopravních prostředků,

určených k bezpečné evakuaci osob, z místa shromáždění, do místa přijímacích středisek

a nazpět. Tyto trasy jsou zpravidla značeny a provoz na nich řídí Policie ČR.

Volné prostranství

Dle normy ČSN[19] je volné prostranství prostor, který se nachází mimo požárem

napadený objekt a umožňuje volný a bezpečný pohyb osob ve směru od objektu. Za volné

prostranství je považovaný také prostor sousední budovy, ze které je možný volný a bezpečný

pohyb od požárem napadeného objektu.

Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace

Jsou jimi dle normy ČSN[19] osoby se sníženou sluchovou schopností vnímání, osoby

se sníženou pohyblivostí, osoby odkázané na částečnou pomoc jiných osob (např. invalidé,

pacienti v sanatoriích, rehabilitačních léčebnách, v ambulantních zdravotnických zařízeních

apod.), dále děti od 3 do 6 let nebo osoby starší 60 let (mateřské školy, dětské domovy,

domovy důchodců, domovy s pečovatelskou službou apod.).

Osoby neschopné samostatného pohybu

Jsou dle normy ČSN[19] osoby se sníženou zrakovou schopností vnímání, osoby

nepohyblivé (tzn. osoby imobilní, jejichž pohyb je zcela závislý na pomoci osob jiných, také

pacienti v nemocnicích upoutaní na lůžko), děti do 3 let (kojenecké ústavy, jesle) a osoby pod

dozorem (psychiatrické léčebny, nápravná zařízení).
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Elektronická požární signalizace (dále EPS)

EPS slouží k signalizaci již vzniklého požáru a předává tuto informaci určeným

osobám nebo přímo uvádí do činnosti zařízení, jenž brání dalšímu rozšíření požáru. EPS je

jedním z prvků, které tvoří požární bezpečnostní systémy (dále PBS) a slouží k minimalizaci

škod způsobené požárem.

Stabilní hasicí zařízení (dále SHZ)

Systém SHZ se využívá při ochraně technologií, objektů a prostorů. Systém je

schopen v součinnosti s PBS lokalizovat požár a začít s jeho likvidací již v jeho raném stádiu

a minimalizovat tak škody. Je třeba ale myslet na následné škody při hašení. Ty musí být co

nejnižší. Stabilní hasicí zařízení zajišťuje:

· lokalizaci či likvidaci požáru v jeho raném stádiu

· usnadnění hasebního zásahu jednotkám PO

· snížení rozsahu ztrát

· snížení tepelného zatížení v ohroženém prostoru
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5 Charakteristika Ústavu sociální péče v Hrabyni

Ústav sociální péče a Rehabilitační ústav v Hrabyni jsou hlavními institucemi, které

tvoří Rehabilitační centrum. Dále zde patří Duchovní centrum sv. Kláry, družstevní a obecní

bezbariérové bytové jednotky, to vše vzájemně propojeno průchody v bezbariérovém

provedení. Areál se nachází cca 1km západně od obce Hrabyně, jež leží na půli cesty mezi

krajským městem Ostrava a statutárním městem Opava.

5.1 Činnost ÚSP

ÚSP byl zřízen pro zabezpečování sociálních služeb, komplexní péči včetně

rehabilitace a zajišťování léčebně preventivní péče uživatelům. Podle možností ubytovaných

zajišťuje, a také zprostředkovává vhodnou pracovní činnost s ohledem na rozsah a druh

postižení. Vytváří pro uživatele náhradní rodinné a životní prostředí a snaží se poskytovat

služby na takové úrovni, aby byli klienti co nejvíce spokojeni, cítili se dobře, měli možnost se

kulturně, společensky i sportovně vyžít. To vše při plném respektování jejich individuality

a soukromí.

Uživatelé se stravují ve vlastním stravovacím zařízení. K tomuto účelu slouží

bezbariérová jídelna s ústavní kuchyní. Prostřednictvím čipových karet mají klienti ÚSP

možnost výběru stravy, a to až z devíti druhů jídel. Ti, kteří se neobejdou bez pomoci druhé

osoby, se mohou stravovat na jednotlivých patrech, na kterých jsou k tomuto účelu zřízeny

malé jídelny.

Uživatelé, kteří projeví zájem, mají možnost pracovního uplatnění v chráněných

dílnách v areálu Rehabilitačního centra nebo v některých pomocných činnostech ústavu.

Volný čas tráví řada uživatelů podle svého uvážení – pobytem na pokoji, sledováním

televize, také se mohou účastnit řady kulturních, společenských či sportovních akcí, které

pořádá ÚSP ve spolupráci s výborem obyvatel nebo výbor obyvatel ve spolupráci s oddělením

sociálních služeb a oddělením rehabilitace.

Uživatelé mají možnost využívat neomezeně terapeutické dílny, účastnit se

hipoterapie, canisterapie, muzikoterapie, řady speciálních přednášek z mnoha oborů. V létě

pak ÚSP pořádá nejrůznější zájezdy, včetně týdenního rekondičního pobytu u moře.

K vodoléčbě je využíván zejména rehabilitační bazén, perličkové koupele a vířivka.

Další formou rehabilitace je individuální cvičení a skupinová léčebná tělesná výchova,

masáže, magnetoterapie, laser, Bemer 3000, elektroléčba, motomed,  aj.
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5.2 Objekty ÚSP

ÚSP tvoří komplex navzájem propojených budov pro ubytování, jídelna s kuchyní,

tzv. „Kruhovka“ v niž se nachází obchod, cukrárna, restaurační zařízení, internetová kavárna,

a v neposlední řadě také čistička odpadních vod. Situace RC viz Příloha B.

Obrázek č. 1 – Situace ÚSP

Ubytovací budovy A a B

Obě budovy jsou určeny zejména k ubytování pro tělesně postižené osoby. Jedná se o

objekty s 8.NP a 1.PP spojené od 3. do 8.NP průchodem, detailní využití viz tabulka.

Z konstrukčního hlediska se jedná o budovy s nehořlavých hmot s železobetonovým jádrem

a cihlovou vyzdívkou. Podlahová krytina je z PVC na betonovém potěru. V současné době se

kapacita ústavu ustálila na 170-ti obyvatelích.

Starší budova A byla otevřena v roce 1973 s půdorysnými rozměry 32 x 30m a výškou

31m. Budova stavebně a komunikačně navazuje na budovu RÚ, energoblok a spojovací

chodbu vedenou ve 3. až 8. NP s dostavěnou budovou B. Schodišťový prostor byl v rámci

rekonstrukce řešen jako CHÚC, jež je vybavená přetlakovou ventilací. Tento prostor obsahuje

3 lůžkové evakuační výtahy. Po rekonstrukci byly bytové jednotky upraveny do

jednolůžkového (80 bytových jednotek) a dvoulůžkového provedení (25 bytových jednotek)

s celkovým počtem 130 ubytovaných osob.

ÚSP:  A - budova A

B - budova B

C - energoblok

D - kuchyně, jídelna

E - "Kruhovka"
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Mladší budova B byla dostavěna v roce 1994. Objekt je určen zejména pro manželské

páry, protože bytovou jednotku tvoří dvoulůžkový pokoj, předsíň s malým kuchyňským

koutem a sociálním zařízením. Těchto dvoulůžkových bytových jednotek budova obsahuje

20, je tedy určena pouze pro 40 osob. Půdorysné rozměry budovy jsou 44 x 27m a výška 31m.

Vertikální komunikace je řešena pomocí dvou CHÚC vybavených přetlakovou ventilací podle

normy ČSN 73 0835. Tato budova skýtá celkem 6 lůžkových evakuačních výtahů

odpovídajících  normě ČSN 27 4014.

Objekty jsou rozčleněny do několika požárních úseků.

Budova A:

· každé podlaží

· schodišťový prostor s výtahovou šachtou a evakuačními výtahy

· v 3. až do 8.NP každá ubytovací jednotka, pokoj sestry, kuřárna a blok

sanitárního vybavení

· průchod mezi budovami A a B od 3.NP až do 8.NP

Budova B:

· technické vybavení v 1.NP

· léčebné provozy v 1.NP

· lékárna v 2.NP

· schodišťový prostor s výtahovou šachtou a evakuačními výtahy

· v 3. až do 8.NP každá ubytovací jednotka, pokoj sestry, kuřárna a klubovna

· průchod mezi budovami A a B od 3.NP až do 8.NP

Energoblok

Energoblok je jednopodlažní budova se sníženou částí kotelny sloužící pro celý areál

Rehabilitačního centra. V objektu je umístěná dílna údržby, místnost regulace a měření,

plynová kotelna, dieselagregát, rozvodna NN, rozvodna VN, dvě olejové trafostanice,

regulační stanice plynu. Výška budovy je 4m s půdorysnými rozměry 15 x 65m. Konstrukčně

je budova řešena zděným obvodovým zdivem s železobetonovou střechou. Požární odolnost

budovy jako celku je 60 minut.

Objekt je rozdělen do PÚ:

· plynová kotelna, dílna údržby, místnost regulace a měření

· dieselagregát, dílna

· rozvodna NN, rozvodna VN, trafostanice

· regulační stanice plynu
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Budova D

Objekt je společný s RÚ a je komunikačně propojen s lůžkovou částí RÚ, budovou A

koridorem s „kruhovým objektem“. Budova D má tři podlaží o celkové výšce 4m a půdorysné

velikosti 43 x 18m. Hranice mezi ÚSP a RÚ však nejsou v každém podlaží stejné. V 1.NP

objektu je umístěna jídelna s kuchyní, v 1.PP se nachází zázemí kuchyně a údržbářské dílny,

v 2.PP jsou sklady a strojovna vzduchotechniky.

 Objekt není rozdělen do PÚ.

Kruhovka

Kruhovka je dvoupodlažní objekt sloužící pro celý areál jako objekt služeb. Objekt je

propojen koridorem s léčebnou částí RÚ. V 1.NP je umístěn obchod, prodejna květin,

restaurace a zázemí. V 1.PP se nachází kavárna s cukrárnou, internetová kavárna a zázemí.

Pod koridorem jsou sklady a garáž pro zahradní traktor. Celková výška objektu je 4m

a kruhový půdorys má průměr 25,8m.

Objekt není rozdělen do PÚ, je však požárně oddělen od koridoru.

Pracoviště META

Budova pracoviště META disponuje chráněnými dílnami a slouží jako pracovní

příležitost pro ubytované osoby v areálu. Objekt má dvě podlaží, která slouží jako chráněné

dílny, kanceláře a ostatní zázemí. Budova je propojena průchodem s budovou bytového

družstva a budovou s obecními byty. Celková výška budovy je 7m s půdorysnými rozměry

78 x 41m.

Objekt není rozdělen do PÚ, je však požárně oddělen od koridoru.

ČOV

Čistírna odpadních vod slouží pro celý areál a je situována v jihozápadní části RC.

ČOV funguje na principu mechanicko-biologickém čištění odpadních vod.
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5.3 Stávající bezpečnostní opatření v ÚSP

Přehled stávající bezpečnostních opatření:

· adresná EPS ve všech ubytovacích prostorech a místnostech personálu

s výstupem na vrátnici (1.NP budova A) na PC s grafikou

· požární dveře EI-C 901 vedoucí do CHÚC, ostatní požární dveře EW-C 602

· budovy děleny do PÚ viz. kapitola 5.2

· evakuační výtahy mají záložní zdroje elektrické energie schopny provozu po

dobu minimálně jedné hodiny

· CHÚC jsou vybaveny přetlakovou ventilací.

· náhradní zdroj elektrické energie pro celý komplex ÚSP

· 8ks hydrantů v areálu s průtokem cca 5 l/s

· zákaz manipulace s otevřeným ohněm mimo vyhrazená místa (kuřárny)

· školení zaměstnanců o BOZP

5.4 Organizační struktura ÚSP

V čele Ústavu sociální péče je ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr práce

a sociálních věcí. Ředitel je statutárním zástupcem, oprávněným jednat jménem ústavu ve

všech věcech. K jeho zastoupení je pověřen zástupce ředitele (ekonomický náměstek). V čele

každého úseku či oddělení je vedoucí, přičemž vedoucí zaměstnance označených úseků

a oddělení jmenuje a odvolává ředitel:

· úsek sociálně zdravotní péče

· zdravotní oddělení

· oddělení rehabilitace

· oddělení sociálních služeb

· ekonomický úsek

· úsek stravování

· technický úsek

Celková organizační struktura ÚSP viz Příloha A.

1 EI-C 90 - požární dveře bránící šíření požáru opatřeny samozavíračem s požární odolností 90min
2 EW-C 60 - požární dveře omezující šíření požáru opatřeny samozavíračem s požární odolností 60min
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6  Charakteristika Rehabilitačního ústavu v Hrabyni

Rehabilitační ústav je druhou hlavní složkou RC. RÚ byl otevřen v roce 1975. Je

určen výhradně pro rehabilitaci pacientů s tělesným postižením získaným např. při dopravní

nehodě, po mozkové příhodě nebo jinak. V RÚ se dále léčí pacienti po operacích pohybového

ústrojí, například po operaci kolen, krčků či ramenního kloubu apod. Součástí je spinální

jednotka zaměřena na specializovanou rehabilitaci míšních lézích po 6 týdnech od vzniku

úrazu. Specializace pracoviště má především rehabilitačně-neurologické a rehabilitačně-

ortopedické zaměření. Maximální počet ubytovaných pacientů je stanoven na 206.

Obrázek č. 2 – Situace RÚ

RÚ disponuje řadou tělocvičen, mechanoterapií, posilovnou, kompletní elektroléčbou,

vodoléčbou, dvěma bazény, dílnami k výcviku soběstačnosti (tkalcovské, keramické,

knihařské a zámečnické), dále pak učebnou vybavenou počítači.

I přes dřívější přislíbení spolupráce a pozdější opakované žádosti o další informace, mi

nebylo vyhověno. Proto byly informace získány výhradně z internetu[15] a práce byla

zaměřena pouze na ÚSP.

RÚ:  I - administrativa,

ubytování, rehabilitace

J - kinosál, rehabilitace

K - bazén
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7 Hodnocení rizik

Zákon o prevenci závažných havárií[10] nařizuje zpracovat analýzu hodnocení rizik

pro zpracování bezpečnostní zprávy nebo bezpečnostního programu. Pro tyto účely byla

vyvinuta řada metod, které identifikují a zkoumají míru hrozícího rizika čí případného

nebezpečí. Pro zjednodušení jsou uvedeny v níže uvedeném obrázku čtyři základní kroky

analýzy rizik.

Obrázek č. 3 – Základní kroky analýzy[4]

Zvolení vhodné metody je jeden z nejdůležitějších faktorů, který ovlivňuje kvalitu

provedení analýzy. Z toho vyplývá, že neexistuje „multifunkční“ metoda, která by byla

použitelná pro ohodnocení jakéhokoliv zdroje rizika. Nejpoužívanější metody viz přehled

níže.

7.1 Přehled analytických metod hodnotící riziko

Z nejznámějších a nejuznávanějších metod vychází spousta dalších, které se však

v zásadě neliší od těch nejpoužívanějších metod.

Český název metody Anglický název metody Použitá

zkratka
Indexové metody Relative Ranking RR
Revize bezpečnosti Safety Review SR
Kontrolní seznam Checklist Analysis CL
Předběžná analýza ohrožení Preliminary Hazard Analysis PHA
Analýza "Co se stane, když...." What-If Analysis WI
"Co se stane, když" / kontrolní seznam What-If / Checklist Analysis WI/CL
Analýza nebezpečnosti a provozovatelnosti Hazard and Operability Analysis HAZOP
Analýza příčin a následků poruch Failure Modes and Effects Analysis FMEA
Analýza stromem poruch Fault Tree Analysis FTA
Analýza stromem událostí Event Tree Analysis ETA
Analýza příčin a následků Cause - Consequence Analysis CCA
Analýza lidského faktoru Human Reliability Analysis HRA

Tabulka č.  1- Přehled nejvyužívanějších dílčích metod[4]
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Podrobnější popis vybraných metod:

Indexové metody

Principem tohoto druhu metod je bodové ohodnocení, nebo takzvaná indexace daných

vlastností nebo dílčího procesu. Tato metoda je nejčastěji používána při projektování zařízení.

Indexové metody jsou vyvíjeny nejčastěji chemickými společnostmi a existuje jich celá řada,

např.:

· Dow Fire and Explosion Index (FE&I) – metoda pro posuzování nebezpečí

požáru a výbuchu

· Chemical Exposure Index (CEI) – metoda pro posouzení ohrožení toxickou

látkou

· Mond Index – metoda identifikující nebezpečí požáru, výbuchu a také ohrožení

toxickou látkou

Kontrolní seznam

Analýza je většinou založena na již existujícím kontrolním seznamu, a to ve formě

otázek dotazujících se na provozní postupy a další informace. Při tvorbě nového Checklistu se

využívá informací z příslušných zákonů, norem, předpisů a nařízení. Tuto metodu lze použít,

jak při tvorbě nového projektu, tak pro analýzu již realizovaných zařízení.

Analýza "Co se stane, když...."

Týmová metoda založena na brainstormingu a často používána v průmyslu. Realizační

tým zpracovává analýzu na základě otázky „Co se stane, když....?" Otázky jsou zapisovány

a následně se na ně hledá odpověď. Kvalita provedení analýzy je přímo závislá na

zkušenostech a znalostech týmu, proto je vhodné složité systémy rozdělit na menší

subsystémy a řešit je samostatně. Metoda je vhodná pro různé fáze života zařízení.
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Analýza stromem poruch

 Deduktivní metoda, mající za výsledek grafické znázornění příčiny hlavní systémové

poruchy nazývané „vrcholová událost“. Při hledání vrcholové události metoda využívá

Boolenovskou algebru („A“, „NEBO“ a jiné), jestli-že jsou známy pravděpodobnosti

primárních příčin. Lze se pak dopočítat až k pravděpodobnosti vrcholové události.

Obrázek č. 4 – Příklad stromu poruch pro případ selhání lampy[4]
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7.2 Analýza rizik v ÚSP

Pro analýzu rizik v ÚSP byl použit sofistikovaný analytický software SFÉRA verze

3.3.3.2006. Analytický program je, dle autorů, primárně určen k zpracování zadaných

možných rizik v daném urbanistickém celku a k jeho kvantitativnímu vyhodnocení. Výstup

má sloužit jako podklad pro tvorbu havarijních plánů.  Software pracuje na základech

multikriteriální analýzy, avšak díky své propracovanosti lze program použít také pro

hodnocení rizik v jiných situacích.

Postup při tvorbě analýzy

Sběr dat pro klasifikaci možných rizik byl proveden pozorováním, prozkoumáním

archivních údajů a konzultací s odpovědnými pracovníky. Rizika byla rozdělena na vnitřní

a vnější a na základě odborného odhadu jim byla udělena pravděpodobnost výskytu.

Pořadové
číslo

Typ rizika Zkratka Pravděpodobnost
výskytu jednou
za (v letech)

Pravděpodobnost
výskytu v
exponenciálním
tvaru

V
ni

tř
ní

 v
liv

y

1 Selhání ostrahy objektu SOO  1/2 5.4645E-03
2 Požár POZ 1 2.7397E-03
3 Výbuch VYB 20 1.3689E-04

4
Únik nebezpečných
látek UNL 2 1.3699E-03

5
Porušení bezpečnosti
práce PBP 5 5.4765E-04

V
ně

jš
í v

liv
y

6 Požár okolních lesů POL 3 9.1324E-04

7
Havárie nebezpečného
nákladu v dopravě HSD 10 2.7397E-04

8 Teroristický útok TER 20 1.3689E-04
9 Vichřice a orkány VAO 10 2.7397E-04

10 Přívalový déšť PDE 30 9.1266E-05
11 Sněhová kalamita SKA 10 2.7397E-04
12 Pád vesmírného tělesa PVT 150 mil. 1.8252E-11

13
Porucha v zásobování
plynu PZP 5 5.4765E-04

14
Porucha v zásobování
pitnou vodou PZV 5 5.4765E-04

15 Výpadek elektrické sítě VES  1/4 1.0989E-02
16 Pád letadla PLE 200 1.3689E-05
17 Epidemie EPI 50 5.4765E-05

Tabulka č. 2 – Vstupy pro analýzu
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Po sběru všech dat potřebných k analýze byla vyplněna kontingenční tabulka, a poté

doplněna vazba mezi jednotlivými prvky (např: Může POZ způsobit VYB? Odpověď je ano.).

Po doplnění všech vazeb vznikne matice.

Obrázek č. 5 - Matice prvků z analýzy

Pro analýzu byly použita tato kritéria zranitelnosti s kvalifikovaným odhadem

možných ztrát, suma musí tvořit 100%:

· Lidské ztráty – 50%

· Objekt – 20%

· Specifická zařízení zdravotnického typu – 10%

· Ekonomie – 15%

· Ekologie – 5%

Po stanovení kritérií zranitelnosti se do tabulky „Hodnoty prvku“ vloží

pravděpodobnost výskytu rizik a přidělí se procentuelně zranitelnost ke každému prvku, to

vše na základě odborného odhadu. Po přepočítání je analýza hotová.
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Obrázek č. 6 – Výsledná tabulka z analýzy

Pro další práci s výstupem je možné výsledky exportovat do MS Excelu a dále je

zpracovávat a zpřehlednit do forem různých tabulek a grafů.

Z výpočtu lze vyčíst, že největší hrozbou pro zkoumaný systém je požár v objektu

38,9%, dále výbuch 20,4%, naopak nejmenší hrozbou je pád vesmírného tělesa 7,38E-10, a to

i přes katastrofální důsledky. Ty však redukuje pravděpodobnost jednou za 150 mil. let.

Výsledek analýzy

POZ[0] 39%

VYB[0] 20%
VYB[1] 7%

PZV[1] 7%

PZV[0] 6%

UNL[1] 4%

UNL[0] 5%

POL[1] 3%

VES[0] 2%

PZP[0] 2% POL[0] 2% PLE[0] 1% SOO[0] 1%

Další se blíží k 0%

Obrázek č. 7 – Výsledný graf z analýzy.  Vysvětlivky použitých zkratek viz Tabulka č. 2
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7.3 Návrh bezpečnostních opatření pro ÚSP

Na základě výsledků z výše zmíněné analýzy rizik lze navrhnout bezpečnostní

opatření pro jednotlivá rizika hrozící ÚSP v Hrabyni. Opatření jsou navržena s úmyslem

minimalizovat pravděpodobnost vzniku a případně minimalizovat jeho důsledky. Vybrána

jsou zásadní rizika. Pro přehlednost jsou preventivní a represivní opatření zpracována formou

tabulky.

Riziko Bezpečnostní opatření

Požár zákaz manipulace s otevřeným ohněm v objektu, použití EPS,

SHZ a dalších PBS, rozdělení budov do PÚ, použití

nehořlavých stavebních materiálů

Výbuch bezpečné skladování tlakových lahví, dodržení bezpečných

pracovních postupů

Porucha v zásobování

pitnou vodou

více zdrojů pitné vody

Únik nebezpečných látek bezpečné uložení, dodržení bezpečných pracovních postupů

Požár okolních lesů provádění preventivních opatření proti vzniku lesních požárů

Výpadek elektrické sítě vlastnictví dieselagregátu s dostatečnou zásobou nafty

Porucha v zásobování
plynu

vlastnictví zásobníku na plyn

Selhání ostrahy objektu kamerový systém s výstupem na recepci

Tabulka č.  3 - Návrh bezpečnostních opatření pro ÚSP
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8 Evakuace

Jedním ze základních a nejúčinnějších ochranných opatření v oblasti ochrany

obyvatelstva a požární ochrany je evakuace. Pro obě oblasti však existují odlišné definice

pojmu evakuace.

Výklad v oblasti ochrany obyvatelstva

Z vyhlášky 380/2002 Sb. [13] k zákonu o IZS evakuací rozumíme souhrn technických

a organizačních opatření zabezpečujících přemístění osob, zvířat, předmětů kulturních hodnot

a věcných prostředků, a to v daném pořadí, z ohroženého prostředí mimořádnou událostí do

míst, ve kterých je zajištěno stravování a ubytování pro evakuované obyvatelstvo a ustájení

pro zvířectvo a uskladnění předmětů kulturních hodnot a pro věcné prostředky.

Evakuace je povinná pro všechny v místech ohrožených mimořádnou událostí, kteří se

neúčastní na záchranných a bezpečnostních pracích nebo pracujících na jiných neodkladných

činnostech.

Výklad v oblasti požární ochrany

Pojem evakuace zákon o požární ochraně[9] nezmiňuje. S tímto termínem je však

pracováno v prováděcí vyhlášce k tomuto zákonu[12] v mnoha dílčích částech, jako například

definování náležitostí požárního evakuačního plánu. Z vyhlášky lze tedy vyčíst, že evakuaci

chápeme jako krátkodobé přemístění unikajících osob bez pomoci zvenčí do volného

prostranství nebo do jiného bezpečného prostoru. Po tomto procesu zpravidla dochází ke

kontrole počtu evakuovaných osob, v případě nutnosti se zajišťuje první pomoc.

Srovnání pojetí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

 Z výše uvedených výkladů tedy vyplývá, že neexistuje jednotná formulace tohoto

pojmu. Díky tomuto faktu často dochází ke špatnému používání tohoto termínu. Nejčastěji ve

zpravodajství, kdy se můžeme setkat se záměnou pojmů evakuace a záchrana osob. V

reportáži se tedy můžeme dozvědět, že „Příslušníci HZS museli evakuovat osoby z hořícího

domu“, přičemž správné znění reportáže by znělo „Příslušníci HZS museli zachraňovat osoby

z hořícího domu“ Zabránění tomuto jevu by jistě pomohlo sjednocení definice, nebo alespoň

přesné vymezení tohoto pojmu.

Průběh procesu evakuace z hlediska požární ochrany a ochrany obyvatelstva je

znázorněn na Obrázku č. 8.
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Obrázek č. 8 - Vznik mimořádné situace a proces evakuace z hlediska požární ochrany a ochrany

obyvatelstva

8.1 Dělení evakuace

Na základě praktických zkušeností nelze evakuaci jednoznačně dělit na evakuaci z

hlediska ochrany obyvatelstva a požární ochrany. Toto jednoznačné dělení, dle nynějších

poznatků a názorů, nelze tak striktně dodržovat, protože se můžeme v praxi setkat

s propojením a prolínáním obou výše uvedených hledisek. Proto evakuaci dělíme dle

účelových aspektů např. podle rozsahu opatření, doby trvání, atd. Celkový přehled dělení

evakuace z hlediska ochrany obyvatelstva viz Obrázek č.9.

podle doby trvání - krátkodobá

- dlouhodobá

podle velikosti území - objektová

- plošná
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Krátkodobá evakuace – při krátkodobé evakuaci se počítá s opuštěním domova

zpravidla do 24 hodin, proto se nepočítá se zabezpečením následné péče ve formě stravování,

ubytování, atd.

Dlouhodobá evakuace – při dlouhodobé evakuaci se počítá s opuštěním domova na

více než 24 hodin, z toho důvodu je třeba počítat se zabezpečením následné péče ve formě

stravování, ubytování, atd.

Objektová evakuace – objektovou evakuací se rozumí evakuace jedné nebo malého

počtu budov, které jsou typu obytného, administrativního, technologického nebo podobného.

Plošná evakuace – plošnou evakuací se rozumí evakuace části nebo celého

urbanistického celku, mimo osoby, které se podílejí na řízení evakuace nebo na jiné

neodkladné činnosti

Obrázek č. 9 - Diagram dělení evakuace [2]
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8.2 Plánování evakuace

Pro nejrychlejší zvládnutí evakuace je potřeba její naplánování. Toto plánování slouží

také jako preventivní opatření. V případě komplexu ÚSP se musí vypracovat požární

evakuační plán, jelikož spadá do skupiny objektů, u kterých zpracování tohoto dokumentu

nařizuje zákon3.

Plánování evakuace je dále součástí tzv. havarijního plánování a krizového plánování.

Dokument se jmenuje evakuační plán a zpracovává se na základě analýzy nebezpečí a rizik.

Analýza pro ÚSP tvoří zvláštní kapitolu. Evakuace se přednostně plánuje pro tyto skupiny

obyvatelstva:

· děti do 15 let

· pacienty ve zdravotnických zařízeních

· osoby umístěné v sociálních zařízeních

· osoby zdravotně postižené

· doprovod výše uvedených osob

Obsah plánu evakuace4:

· zásady provádění evakuace

· rozsah evakuačních opatření

· zabezpečení evakuace

· orgány pro řízení evakuace a způsob jejich vyrozumění

· rozdělení odpovědnosti za provedení evakuace obyvatelstva

· mapové podklady

3 §8, vyhlášky MV č, 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti

a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
4 detailní rozbor in Kovařík, J.: Teorie civilní ochrany. SPBI Ostrava. 2002 Ze s. 22
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8.3 Ovlivňující faktory procesu evakuace osob

Činitele, ovlivňující proces evakuace osob, lze rozdělit do těchto základních skupin:

Psychický stav člověka

Psychika ovlivňuje člověka při spoustě činností, nejinak tomu je při řešení krizových

situací, kdy jednou z nich může být evakuace z hořícího domu.

Důležitým faktorem ovlivňující průběh evakuace je strach, který značnou měrou

ovlivňuje chování lidí. V některých velmi vypjatých situacích může strach přerůst v paniku,

která sebou přináší spontánní a nekorigované chování. Paniku může vyvolat nedostatek

informací, například o protipožárním zabezpečení nebo samotná neznalost dispozičního řešení

objektu, což ve spojení s extrémním napětím či očekáváním, může nabýt až formy davové

psychózy.

Fyzický stav člověka

Fyzický stav osob taktéž značnou měrou ovlivňuje průběh evakuace. Mladší osoby

(cca do 20-ti let) mají tendenci podceňovat riziko, naopak osoby starší může limitovat fyzická

zdatnost a obtížnější schopnost pohybu.

Situace je rozdílná u osob s omezením nebo neschopné samostatného pohybu. Vlivem

tohoto postižení dochází daleko rychleji k pocitu strachu a může dojít k psychické imobilitě.

Pro přehlednost je uvedena tabulka s rychlostmi pohybu osob.

Druh omezení Vodorovná

komunikace [m.min-1]

Schodiště [m.min-1]

Nahoru Dolů

Elektrický

invalidní vozík
53,4 --- ---

Manuální

invalidní vozík
41,4 --- ---

Opěrný rám 34,2 --- ---

Berle 56,4 13,2 13,2

Hůl 48,6 21 19,2

Bez pomůcky 57 25,8 21,6

Bez postižení 75 42 42

Tabulka č.  4 - Příklad rychlostí pohybu postižených osob[1]
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Druh výroby a provozu

Dalším činitelem, ovlivňujícím proces evakuace, je druh výroby a provoz v dané

budově nebo lokalitě. Pravděpodobnost vzniku požáru nebo jiné MU ovlivňuje účel stavby.

To znamená, že v prostorách s vysokým požárním zatížením je možnost vzniku požáru

a rychlosti šíření požáru mnohem vyšší než v prostoru s nízkým požárním zatížením.

V některých velmi nebezpečných provozech se přímo počítá s okamžitou evakuací osob, jako

např. při výrobě výbušnin, silných toxických látek apod.

Stavební řešení stavby

 Správným dispozičním řešením stavby lze průběh evakuace velmi výrazně zkrátit,

naopak nevhodným umístěním únikových cest lze tento proces značně prodloužit. Značení

únikových cest, jejich dostatečné větrání a osvětlení má také kladný vliv.

Členěním budovy do PÚ je možno rychlost šíření požáru výrazně zpomalit

a v kombinací se SHZ požár zcela uhasit.
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8.4 Doba evakuace osob

Faktorů ovlivňujících evakuaci osob je celá řada, které umíme zařadit, např. do výše

uvedených skupin. Všechny do určité míry ovlivňují dobu evakuace.

Z níže uvedeného obrázku č.10 lze vyčíst, že čas potřebný k provedení evakuace (dále

RSET) se skládá z mnoha dílčích částí. RSET musí být menší nebo alespoň roven době

dostupné pro evakuaci (dále ASET), jinak tuto evakuaci nelze považovat za bezpečnou.

Výpočty dílčích času jsou uvedeny v literatuře[1].

RSET = td + tv + tr + tz + tu [min]

kde

td - doba od vzniku do detekce požáru [min]

tv - doba od detekce požáru do vyhlášení evakuace [min]

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

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

tu - předpokládaná doba evakuace (doba pohybu osob objektem) [min]

Obrázek č. 10 - Doba evakuace osob ASET[1]
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8.5 Evakuační postupy budov

Předmětem této kapitoly je zpřehlednění základních evakuačních postupů při evakuaci

osob se sníženou pohyblivostí. Tyto metody lze rozdělit na aktivní a pasivní.

Aktivní

Při použití této metody se ve většině případů počítá s celkovou evakuací osob v daném

evakuovaném objektu. Důvodem evakuace může být požár v objektu, ale také MU. Dále lze

aktivní evakuační postup rozdělit na:

a. současná evakuace

Tento druh evakuace je velmi jednoduchý. Jeho výhoda tkví v minimálních

požadavcích na výcvik personálu a technické zařízení u řízení evakuace, proto se může také

nazývat neřízená, tzn. že se evakuují všechna patra budovy současně. Touto metodou však lze

evakuovat pouze osoby schopné samostatného pohybu. Hrozí také kumulace osob v místech

se zúženým profilem průchodu. Kvůli těmto uvedeným nevýhodám se nepočítá s aplikací

v zařízeních zdravotnického typu.

b. postupná evakuace

Princip metody spočívá v evakuaci nejprve patra zasaženého požárem, poté pater

ležících přímo nad a pod zasaženým patrem, až pak pater dalších. Evakuace dalšího podlaží

začíná po ukončení evakuace podlaží předchozího. Avšak tak, aby na únikových cestách

nedocházelo ke kumulaci osob a následně k „ucpání“ průchodu, ale také k zbytečným

prodlevám mezi skupinami z různých pater. Z uvedeného principu evakuace vyplývá, že

složitost při použití tohoto druhu evakuace je mnohem vyšší než u metody výše uvedené,

proto se také často nazývá řízená. S tím také souvisí vyšší nároky na technické vybavení

a hlavně na výcvik personálu

Pasivní

Pasivní evakuační postupy se používají v případě, kdy osoby zůstávají v objektu, ale

dochází k jejich přemístění do prostor v rámci objektu, kde je nebezpečí minimalizováno

a v případě nutnosti muže dojít k záchraně osob nebo k opuštění budovy. V tomto případě lze

využít tzv. ochranných vlastností budov. Důvodem použití tohoto druhu evakuace může být

požár v objektu nebo MU. Pasivní evakuaci dělíme na:

a. horizontální evakuace

Princip horizontální evakuace spočívá v pohybu po rovině, např. při požáru jsou osoby

přesunuty v rámci patra do prostor, které poskytnou na určitou dobu ochranu před požárem,
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ale také přímo sousedí s CHÚC, s evakuačním výtahem nebo umožní únik do volného

prostranství. Tímto úsekem může být samotný prostor CHÚC, ale musí splňovat další

požadavky na základě ČSN[19]. Tento druh je výhodný zejména díky snadnosti manipulace

s osobami upoutanými na lůžko, případně na invalidním vozíku.

Obrázek č. 11 Horizontální evakuace [3]

b. vertikální evakuace

Vertikální evakuace je složitější než předchozí horizontální. Vyplývá to už ze samotné

podstaty pohybu a používá se v situacích, kdy je nutno osoby evakuovat z patra, ať už

směrem nahoru nebo dolů. Pro tento druh evakuace v komplexu budov ÚSP je nutno počítat

s využitím evakuačních prostředků, jako jsou evakuační výtahy, invalidní vozík, pojízdné

lůžko, aj.

Obrázek č. 12 Vertikální evakuace [3]
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8.6 Evakuační výtahy[21]

Evakuační výtahy jsou definovány jako výtahy s předepsanými parametry určenými

pro přepravu osob nebo osob a nákladů sloužící k evakuaci, jehož provoz musí být zajištěn na

minimálně 45 minut provozu ze záložního zdroje a po tuto stanovenou dobu musí být provoz

bezpečný. Ve všeobecných požadavcích norma stanovuje, že evakuační výtahy musí být

zřízeny v objektech v souladu s požadavky zvláštních předpisů, tj. podle vyhlášky

MMR č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu a požadavky

ČSN 73 0802, ČSN 73 0804, ČSN 73 0810, a souvisejících českých technických norem z

oblasti požární bezpečnosti staveb. Současně nařizuje, že stavby musí být navrženy tak, aby

evakuační výtahy byly vždy dostupné pro účely evakuace. Každý vstup do klece evakuačního

výtahu musí být na nástupišti chráněném proti požáru. Evakuační výtahy jsou určeny

především pro evakuaci osob neschopných samostatného pohybu a osob se sníženou

schopností pohybu a orientace.

Při zřizování evakuačních výtahů se musí zohlednit:

· rozdělení objektu do odpovídajících požárních úseků

· stanovení počtu evakuovaných osob a jemu odpovídající kapacity a vybavení

únikových cest

· stanovení dopravní kapacity evakuačních výtahů

Evakuační výtah, včetně určených nástupišť, musí být označen znázorněným

piktogramem se světle zeleným podkladem.

Obrázek č. 13 – Evakuační výtah[18]
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8.7  Provádění evakuace v ÚSP

V ubytovacích objektech ÚSP je ubytováno celkem 170 osob těžce tělesně

postižených (dále jen TTP), které se ve většině případů pohybují na invalidním vozíku.

V budově A celkem 130 osob TTP v budově B celkem 44 osob TTP.

Budova A Budova B

Osoby

schopné

samostatného

pohybu

Osoby

s omezenou

schopností

pohybu

Osoby

neschopné

samostatného

pohybu

Osoby

schopné

samostatného

pohybu

Osoby

s omezenou

schopností

pohybu

Osoby

neschopné

samostatného

pohybu

3 82 45 1 35 8

Tabulka č.  5 - Rozdělení osob z hlediska schopnosti pohybu v ÚSP

Místem řízení evakuace je recepce ÚSP umístěná v 1.NP budovy A pomocí požárního

rozhlasu. Evakuaci v podlaží zasaženým požárem řídí žurnální služba. Evakuace je vedena dle

požárního evakuačního plánu, grafická část je vyvěšena v každém podlaží a je také uložena na

této recepci.

Obslužný personál

Pracovní dny - 3 směny po 8 hodin

· denní: - 35 osob zdravotnického personálu

- 32 osob obslužného personálu

· odpolední:  - 16 osob zdravotnického personálu

- 6 osob obslužného personálu

· noční: - 11 osob zdravotnického personálu

- 2 osob obslužného personálu

Dny pracovního klidu - 2 směny po 12 hodin

· denní: - 19 osob zdravotnického personálu

- 8 osob obslužného personálu

· noční: - 12 osob zdravotnického personálu

- 1 osob obslužného personálu
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K provádění evakuace ubytovaných osob slouží:

Budova A

Schodišťový  prostor  -  jedno  schodiště je  řešeno  jako  CHÚC  s  přetlakovou  ventilací,

tento prostor využijí osoby schopné samostatného pohybu, také v něm nohou být evakuovány

na nosítkách osoby s omezením nebo neschopné samostatného pohybu.

Evakuační výtah - tří výtahy s kapacitou 8 osob, 3 invalidní vozíky nebo jedno lůžko

Průchod - v každém ubytovacím podlaží (3. - 8.NP) lze využít spojovacího mostu,

který spojuje budovu A a B

Budova B

Schodišťový prostor - dvě schodiště jsou řešena jako CHÚC s přetlakovou ventilací,

tento prostor využijí osoby schopné samostatného pohybu nebo v něm nohou být evakuovány

na nosítkách osoby s omezením nebo neschopné samostatného pohybu

Evakuační výtah - šest výtahů s kapacitou 12 osob, 4 invalidní vozíky nebo jedno

lůžko

Průchod - v každém ubytovacím podlaží (3. - 8.NP) lze využít spojovacího mostu,

který spojuje budovu A a B

 Nadchod - v 3.NP vedoucí přímo na volné prostranství po rovině

Evakuace samotná je rozdělena do tří fází

První fáze

Osoby, které se nemohou samostatně pohybovat, jsou přemístěny do jiného PÚ

v rámci patra, který po určitou dobu poskytuje relativní bezpečnost a navazuje na CHÚC

s evakuačním výtahem nebo schodištěm. Klienti se přesunou prostřednictvím invalidního

vozíku, pojízdné postele nebo nosítek. Osoby schopné pohybu na invalidním vozíku jsou

v případě nutnosti přesunuty z postele na vozík a dále pokračují samy dle pokynů. V tomto

prostoru osoby zůstávají až do uhašení požáru, případně nastává další část evakuace.

Druhá fáze

V této fázi probíhá evakuace z objektu za pomocí evakuačních výtahů nebo

schodišťového prostoru na volné prostranství.

Třetí fáze

V této fázi dochází k zabezpečení základních potřeb, případně jsou osoby převezeny

do míst náhradního ubytování.
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9 Zajištění dopravy a náhradního ubytování

Jestli-že jsou evakuované osoby mimo nebezpečí a stav ubytovacích prostor

neumožňuje opětovný návrat, je nutné poskytnout těmto osobám náhradní ubytování

a zajištění dopravy do těchto prostor.

9.1 Náhradní ubytování

Jako náhradní ubytování mohou být použity nevyužité prostory v jiných ubytovacích

místech v komplexu. V případě, že tyto prostory nemají kapacitu pro všechny osoby, lze

využít také prostory tělocvičen, tanečních sálů a jim podobných. Při zajišťování náhradního

ubytování je však nutno zohlednit zejména tyto okolnosti:

· aktuální zdravotní stav evakuovaných osob

· počet evakuovaných osob, pro něž je nutno zajistit náhradní ubytování

· vyžití volných ubytovacích míst

· vybavení náhradních ubytovacích prostor (stravování, přikrývky a podobně)

· vzdálenost k místu náhradního ubytování

Situace pro ÚSP

Náhradní ubytování je řešeno pomocí volných míst v komplexu ÚSP, případně RÚ.

Jestli-že počet míst není dostačující, je možnost využít prostor kinosálu, který je ve vlastnictví

RÚ, dále Obecního domu, Penzionu nebo volných bezbariérových bytů v Hrabyni. Některé

osoby mají možnost náhradního ubytování u rodinných příslušníků nebo přátel.

9.2 Doprava evakuovaných do míst náhradního ubytování

Z místa soustředění je po evakuaci v případě nutnosti dopravit osoby do místa

náhradního ubytování. Zpravidla je místo soustředění také místem nástupním. Při plánování

dopravy evakuovaných osob je nutno zohledňovat tyto skutečnosti:

· počet evakuovaných osob, pro něž je nutno zajistit náhradní ubytování

· kapacita dopravních prostředků

· vzdálenost mezi místem nástupním a místem náhradního ubytování

Na základě výše uvedených skutečností lze spočítat dobu jedné jízdy a následně celé

doby přepravy osob do míst náhradních ubytování. Je nutno ale počítat se skutečností, že

v zimním období může být tato doba o něco delší než v období letním.
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Dopravní prostředky ÚSP

ÚSP je vlastníkem jednoho upraveného autobusu s obsazením 7 invalidních vozíků

a 29 sedadel. Dále disponuje dvěma automobily Ford Transit s celkovou kapacitou 12

invalidních vozíků. Dopravní prostředky jsou vybaveny nákladní plošinou a přizpůsobeny

potřebám invalidních osob. Další prostředky v případě potřeby mohou být poskytnuty na

základě žádosti nebo na základě sjednaných smluv, případně výzvou velitele zásahu[9].
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10 Návrh na zefektivnění provádění evakuace v ÚSP

Při provádění evakuace vzniká mnoho situací, které vyžadují okamžité rozhodování.

Toho lze dosáhnout opakovaným cvičením provádění evakuace, tak jak nařizuje

vyhláška[12]. V ÚSP se cvičení s jednotkami HZS provádí jednou za tři, respektive čtyři

roky. Jestliže v průběhu roku 2007 byl ukončen pracovní poměr s 20-ti zaměstnanci a nově

jich bylo přijato 25 z celkového počtu 170, za čtyři roky to může být celá polovina

zaměstnanců, kteří se s průběhem evakuace seznámí pouze v rámci školení. Lhůty školení

zaměstnanců stanovuje prováděcí vyhláška[12]. Proto by jistě bylo vhodné intervaly mezi

cvičeními zkrátit alespoň na polovinu, tedy jednou za dva roky, aby se zaměstnanci mohli

seznámit se specifickou evakuací osob v praxi.

Zkrácení evakuačních časů dle literatury, lze dosáhnout umístěním osob s těžším

postižením v nižších patech a osob s lehčím postižením do pater vyšších. Toto opatření však

v případě ÚSP nemá požadovaný efekt, jelikož 98% ubytovaných osob není schopno chůze

po schodech ani s pomocí kompenzačních pomůcek (berle, francouzské hole).

Nepříliš vhodné stavební řešení vyplývá z doby, ve které byl komplex postaven.

V dnešní době není žádoucí stavět více patrové budovy pro osoby s tělesným postižením.

Nejvíce nedostatečným řešením je však šířka vstupních a dalších interiérových dveří v bytech

nacházejících se v starší budově. Jelikož šířka dveří je pouhých 80cm, není možné ležící

osoby evakuovat přímo na postelích, ale musejí se překládat na jiná pojízdná lůžka. Stavební

úprava je ekonomicky velmi náročná, a proto v tuto chvíli nerealizovatelná. Je ale nutno při

případné rekonstrukci budovy uvažovat s výměnou těchto nevyhovujících dveří, za dveře

o šířce min 110cm, aby bylo možné osoby přemísťovat bez překládání. Nevyhovující dle

vyhlášky[11] je také rozměr průjezdu pod starší budovou. Řešení stavby neumožňuje změnu

rozměrů průjezdu. Po dostavbě nové budovy v roce 1994 byl umožněn příjezd rozměrnější

speciální hasící techniky k východní straně ubytovacích budov ÚSP.

Dalším vhodným opatřením je zvýšení počtu zaměstnanců v nočních směnách.

Vzhledem k velkému počtu těžce tělesně postižených osob by mohlo dojít k velké časové

prodlevě, která by samotný proces evakuace značně zkomplikovala. Z tohoto důvodu je

nezbytné, aby nejenom v nočních hodinách byl přítomen dostatečný počet zaměstnanců

k bezpečnému zvládnutí evakuace.
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11 Závěr

Rehabilitační centrum v Hrabyni je bezpochyby největším zařízením svého typu

v České republice a vzhledem k velkému počtu tělesně postižených osob je nezbytné

přistupovat k problematice bezpečnosti obezřetněji, než v jiných zařízeních tohoto typu.

Během své práce jsem narazil na jistá úskalí, např. mi byla odepřena spolupráce

s Rehabilitačním ústavem, i když byla po předchozí domluvě přislíbená, z toho důvodu jsem

svou bakalářskou práci zaměřil pouze na Ústav sociální péče. Abych mohl zkoumat

z praktického hlediska případné nedostatky, bylo zapotřebí opřít se o teoretickou základnu

a využít sekundární literatury, platných zákonů a norem. Nejprve jsem se zaměřil na

charakteristiku ÚSP s detailním rozpracováním jeho činnosti a stavebních proporcí budov.

Po dohodě s vedoucím a prozkoumání ostatních analytických metod, jsem se rozhodl

zpracovat analýzu nebezpečí a rizik za pomocí sofistikovaného softwaru SFÉRA. Analýza

potvrdila můj dřívější předpoklad, že největší možnou hrozbou pro ÚSP je požár v budově.

Toto riziko představuje 38,9% ze 100%. Další velkou hrozbou je s 20,4% zastoupením

výbuch v budově. Naopak nejmenší hrozbou je pád vesmírného tělesa 7,38E-10, a to i přes

katastrofální důsledky. Ty však redukuje pravděpodobnost jednou za 150 mil. let.

V další teoretické části své bakalářské práce jsem se zaměřil na evakuaci, její dělení

a problematiku definování. Na základě získaných teoretických znalostí a dostupných

materiálů, jež mi byly poskytnuty, jsem zformuloval provádění evakuace zkoumaného

objektu. Dle mého názoru je způsob provádění evakuace vhodný. Komplikace mohou nastat

v důsledku nevyhovujících stavebních proporcí, zejména úzkých vstupních a interiérových

dveří do bytu. Ve starší budově jsou dveře široké pouhých 80cm, a z toho důvodu nelze volně

manipulovat s osobami upoutanými na lůžku. V případě potřeby by bylo nutné většinu

obyvatel ÚSP překládat na jiná pojízdná lůžka, což by bezpochyby vedlo k časové náročnosti.

Na základě získaných poznatků jsem vypracoval návrh na zefektivnění provádění evakuace.

Tato publikace může být přínosem pro podobná zařízení tohoto typu, případně sloužit

jako studijní materiál pro osoby zabývající se blízkou problematikou.
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13 Seznamy

13.1 Použitých zkratek

Zde jsou uvedeny zkratky použity v textu:

MV – Ministerstvo vnitra České republiky

MMR - Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky

ÚSP – Ústav sociální péče v Hrabyni

RÚ – Rehabilitační ústav v Hrabyni

RC – Rehabilitační centrum v Hrabyni

MU – mimořádná událost

PÚ – požární úsek

CHÚC - chráněná úniková cesta

ČOV - čistička odpadních vod

NP – nadzemní podlaží

PP – podzemní podlaží

NN - nízké napětí

VN - vysoké napětí

EPS - elektronická požární signalizace

SHZ - stabilní hasící zařízení

PBS - požární bezpečnostní systémy

PBZ - požárně bezpečnostní zařízení

TTP - těžce tělesně postižených/á

RSET - čas potřebný k provedení evakuace (required safe egress time)

ASET - dostupná doba pro evakuaci (available safe egress time)
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Příloha  A - Organizační schéma ÚSP
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Příloha  B - Situace RC
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Příloha  C - Tabulka využití budov A a B

Podlaží Budova A Budova B

1.PP hlavní rozvaděč elektřiny, rozvodna

slaboproudu, tlaková stanice vody,

prádelna, sušárna, šatny personálu

rozvodna elektřiny, sklady prádla,

šatna personálu

1.NP vstupní hala, vrátnice, ohlašovna

požáru, kadeřnictví, klubovna,

ordinace

prádelna, sklady prádla, šatna

personálu, vodoléčba, elektroléčba,

parafín, sauna, posilovna

2.NP administrativa, muzikoterapie,

rehabilitace, sklady zdravotnického

materiálu, zasedací místnost

vstup do budovy, lékárna,

holičství, kadeřnictví, šatny a

sociální zařízení personálu

3.NP 9 ubytovacích buněk, pokoj sestry,

sklad prádla, vanová koupelna,

4 ubytovací buňky, kancelář

4.NP -   II   - 4 ubytovací buňky, kuřárna

5.NP -   II   - 4 ubytovací buňky, kuřárna

6.NP -   II   - 4 ubytovací buňky, klubovna

7.NP -   II   - 4 ubytovací buňky, internetová

místnost

8.NP -   II   - tělocvična, terasa

9.NP(střecha) strojovna výtahů, vzduchotechnika strojovna výtahů, vzduchotechnika
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Příloha  D - Výsledná tabulka analýzy

Jméno Vstupní(P) Koeficient(P) Zranitelnost Nová(P)
Váha
pořadí Pořadí % Vliv

POZ[0] 2.74E-03 2.74E-05 73 1.19E-04 8.69E-03 1 38.900%
VYB[0] 1.37E-04 1.37E-06 53 8.58E-05 4.55E-03 2 20.400%
VYB[1] 1.37E-04 1.37E-06 53 2.88E-05 1.53E-03 3 6.840%
PZV[1] 5.48E-04 5.48E-06 10 1.52E-04 1.52E-03 4 6.800%
PZV[0] 5.48E-04 5.48E-06 10 1.26E-04 1.26E-03 5 5.640%
UNL[0] 1.37E-03 1.37E-05 6 1.98E-04 1.19E-03 6 5.320%
UNL[1] 1.37E-03 1.37E-05 6 1.53E-04 9.18E-04 7 4.110%
POL[1] 9.13E-04 9.13E-06 16.5 3.79E-05 6.25E-04 8 2.800%
VES[0] 1.10E-02 0.00011 4.5 1.10E-04 4.95E-04 9 2.210%
PZP[0] 5.48E-04 5.48E-06 73 1.50E-04 4.65E-04 10 2.080%
POL[0] 9.13E-04 9.13E-06 16.5 2.79E-05 4.60E-04 11 2.060%
PLE[0] 1.37E-05 1.37E-07 57.5 4.25E-06 2.44E-04 12 1.090%
SOO[0] 5.46E-03 5.46E-05 2.75 5.60E-05 1.54E-04 13 0.689%
HSD[0] 2.74E-04 2.74E-06 7 1.61E-05 1.13E-04 14 0.506%
HSD[1] 2.74E-04 2.74E-06 7 1.32E-05 9.24E-05 15 0.413%
TER[0] 1.37E-04 1.37E-06 8.1 1.37E-06 1.11E-05 16 0.050%
SKA[0] 2.74E-04 2.74E-06 3.5 2.74E-06 9.59E-06 17 0.043%
VAO[0] 2.74E-04 2.74E-06 3.5 2.74E-06 9.59E-06 18 0.043%
PBP[0] 5.48E-04 5.48E-06 1.5 5.48E-06 8.22E-06 19 0.037%
PDE[0] 9.13E-05 9.13E-07 5.6 9.13E-07 5.11E-06 20 0.023%
EPI[0] 5.48E-05 5.48E-07 1.5 1.92E-06 2.88E-06 21 0.013%
PVT[0] 1.83E-11 1.83E-13 90 1.83E-13 1.65E-11 22 7.38E-10

Celkem 100.00%
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