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Anotace 

 

KOŽUŠNÍKOVÁ, L. Analýza bezpečnostní dokumentace velkého obchodního centra, VŠB – TU 

Ostrava, 2010. 

Diplomová práce se zabývá posouzením vhodnosti a potřeby zpracovávání dokumentace postupů 

zvládání mimořádných událostí v rámci vybraného obchodního centra. V teoretické části jsou 

objasněny pojmy a právní normy spojené s touto problematikou, stručně se vyjadřuje k historii 

vybraného obchodního centra. Dále je zde popsána bezpečnostní dokumentace z obecného 

hlediska. Protože není možné v mé diplomové práci obsáhnout všechny plány bezpečnostní 

dokumentace, je v teoretické a dále pak i v praktické části řešen hlavně plán evakuace. 

V praktické části je popsána již existující dokumentaci vztahující se k evakuaci a její 

přepracovaná verze.  

 

Klí čová slova:  

Bezpečnostní dokumentace, plán evakuace, obchodní centrum, cvičná evakuace, evakuační karta 

 

Annotation 

 

KOŽUŠNÍKOVÁ, L. Analysis of safety documentation of a large shopping centre, VŠB – TU 

Ostrava, 2010 

The thesis considers the requirements and suitability of the processing and procedure 

documentation for managing emergency situations within a selected shopping center. The 

theoretical part of the thesis describes terminology and legal standards related to this issue. And it 

also describes briefly the history of the shopping center. Furthermore, the theoretical part of the 

thesis describes safety documentation from the general point of view. Because of the limited size 

of the thesis, it is not possible to include all schemes for safety documentation. Therefore, the 

theoretical part and then a practical part of the thesis deal mainly with the evacuation plan.  

The practical part of the thesis describes the already existing documentation related to the 

evacuation and its revision. 

 

Key words: 

Safety documents, evacuation plans, shopping center, practice evacuation, emergency card 
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1 Úvod 

Ve své diplomové práci na téma „Analýza bezpečnostní dokumentace velkého obchodního 

centra“, jsem se zaměřila na posouzení vhodnosti a potřeby zpracovávání dokumentace postupů 

zvládání mimořádných událostí v rámci vybraného obchodního centra.   

Pro řešení bezpečnostní dokumentace velkého obchodního centra jsem se rozhodla proto, 

že je mi prostředí obchodního centra blízké a také z důvodu, že zde již několik let pracuji. 

Obchodní centrum, ve kterém pracuji je Avion Shopping Park v Ostravě, s jehož vedením jsem se 

dohodla na spolupráci. Proto je celá má práce soustředěna právě na toto obchodní centrum. 

Obchodní centrum Avion Shopping Park se nachází v blízkosti mého bydliště. Je největším 

nákupním centrem Moravskoslezského kraje a druhým největším nákupním centrem České 

republiky, což jsou hlavní důvody mé volby.  

V teoretické části chci objasnit pojmy a právní normy spojené s touto problematikou, 

stručně se vyjádřit k historii obchodního centra. Dále zde bude popsána bezpečnostní 

dokumentace z obecného hlediska. Protože není možné v mé diplomové práci obsáhnout všechny 

plány bezpečnostní dokumentace, bude v teoretické a dále pak i v praktické části řešen hlavně 

plán evakuace.  

V praktické části popíšu již existující dokumentaci v tomto obchodním centru a zaměřím 

se na zpracování analýzy pro tuto dokumentaci. Pokud to bude zapotřebí, navrhnu nový plán 

evakuace.  

 

Cílem práce je: 

• analyzovat a zpracovat bezpečnostní dokumentaci obchodního centra, 

• provézt analýzy ohrožení zaměstnanců a návštěvníků z hlediska vzniku a následků 

velkých mimořádných událostí, 

• na základě zjištěných skutečností – provézt návrhu nového evakuačního plánu 

obchodního centra. 
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2 Rešerše 

BÁRTLOVÁ, Ivana; BALOG, Karol. Analýza nebezpečí a prevence průmyslových havárií I. 

Ostrava: SDRUŽENÍ POŽÁRNÍHO A BEZPEČNOSTNÍHO INŽENÝRSTVÍ, 2003. 138 s. [14] 

Kniha se zabývá známými průmyslovými haváriemi a jejich rozborem. Vysvětluje postup 

sestavení analýzy rizika a zároveň popisuje důvody sestavování těchto analýz. Část knihy se také 

zabývá direktivou EU 96/82/EEC tzv. SEVESO II, kde kniha rozvádí povinnosti provozovatele. 

 

ŠENOVSKÝ, Michail; ADAMEC, Vilém; VANĚK, Michal. Bezpečnostní plánování. Ostrava: 

SDRUŽENÍ POŽÁRNÍHO A BEZPEČNOSTNÍHO INŽENÝRSTVÍ, 2006. 86 s.[15] 

Publikace řeší problematiku managementu a plánování. Na začátku publikace jsou popsány 

v obecné rovině zásady managementu a plánování, dále kniha přechází do bezpečnostního 

plánování. Ve finální části knihy jsou popsána základní informace o plánování bezpečnosti státu. 

 

KRATOCHVÍLOVÁ, Dana. Havarijní plánování III. Ostrava: SDRUŽENÍ POŽÁRNÍHO A 

BEZPEČNOSTNÍHO INŽENÝRSTVÍ, 2002. 94 s.[8] 

Kniha popisuje plány konkrétních činností, které přímo navazují na scénáře havárií. Náplní 

kapitol pak jsou přímo obsahy těchto plánů, jejich původ, tedy jejich legislativní podporu, 

metodické pokyny nebo typové plány. 

 

ŠENOVSKÝ, Michail; ADAMEC, Vilém; ŠENOVSKÝ, Pavel. Ochrana kritické infrastruktury. 

Ostrava: SDRUŽENÍ POŽÁRNÍHO A BEZPEČNOSTNÍHO INŽENÝRSTVÍ, 2007. 141 s. [13] 

Publikace přináší poznatky o stavu kritické infrastruktury jak v České republice, tak v zahraničí. 

Zároveň přináší pohled na další vývoj kritické infrastruktury. Infrastrukturu také rozebírá 

z hlediska její ochrany – tedy metod určení kritických míst a tím minimalizace následků možných 

mimořádných událostí.  

 

FOLWARCZNY, Libor; POKORNÝ, Jiří. Evakuace osob. Ostrava: Sdružení požárního a 

bezpečnostního inženýrství, 2006. 125 s.[16] 

Kniha řeší téma evakuace osob jak z hlediska teorie, tak pomocí rozebraných příkladů. 

Teoretická část knihy se zabývá pojmy, definicemi a technickými předpisy. Evakuaci dělí na 
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oblast požární ochrany a oblast ochrany obyvatelstva. V tomto dělení pak dále pokračuje i 

v praktické části, kde řeší způsob vypracování evakuačního plánu pro každou z těchto oblastí.  
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3 Právní normy 

Pro problematiku bezpečnostní dokumentace velkých obchodních domů neexistuje přímý zákon, 

proto podklady pro jejich vypracování musíme čerpat z následujících zákonů.  

 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce - upravuje pracovněprávní vztahy mezi zaměstnanci a 

zaměstnavateli a právní vztahy kolektivní povahy, jak před, tak i během trvání tohoto vztahu. 

Také zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství.[4] 

 

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně - Účelem zákona je vytvořit podmínky pro účinnou 

ochranu života a zdraví občanů a majetku před požáry a pro poskytování pomoci při živelných 

pohromách a jiných mimořádných událostech stanovením povinností ministerstev a jiných 

správních úřadů, právnických a fyzických osob, postavení a působnosti orgánů státní správy a 

samosprávy na úseku požární ochrany, jakož i postavení a povinností jednotek požární ochrany. 

Zákon také říká, že každý je povinen si počínat tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, 

neohrozil život a zdraví osob, zvířata a majetek. Při zdolávání požárů, živelních pohrom a jiných 

mimořádných událostí je pak povinen poskytovat přiměřenou osobní pomoc, nevystaví-li tím 

vážnému nebezpečí nebo ohrožení sebe nebo osoby blízké anebo nebrání-li mu v tom důležitá 

okolnost, a potřebnou věcnou pomoc.[4] 

 

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník - zákon upravuje postavení podnikatelů, obchodní 

závazkové vztahy, jakož i některé jiné vztahy s podnikáním související, a zapracovává příslušné 

předpisy Evropských společenství.[4] 

 
Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a 

výkonu státního požárního dozoru – Vyhláška upravuje množství, druhy a způsob vybavení 

prostor a zařízení právnických osob a fyzických osob vykonávajících podnikatelskou činnost 

podle zvláštních předpisů věcnými prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostními 

zařízeními. [10] 

 

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany 

obyvatelstva – vyhláška upravuje postupy a podmínky stanovené zákonem pro zřízení zařízení 

civilní ochrany. Dále vyhláška zahrnuje způsob informování fyzických a právnických osob o 
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charakteru možného ohrožení, připravovaných opatřeních a způsobu jejich provedení, systém 

varování a vyrozumění, způsob provádění evakuace, poskytování úkrytů, kolektivní a 

individuální ochranu obyvatelstva a další informace vztahující se k tomuto tématu.[17] 

 

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 103/2006 Sb., o stanovení zásad pro vymezení zóny 

havarijního plánování a o rozsahu a způsobu vypracování vnějšího havarijního plánu – 

Vyhláška stanovuje postupy pro vymezení zóny havarijního plánování, způsob stanovení 

parametru R, rozsah a způsob vypracování vnějšího havarijního plánu. Dále obsahuje seznamy 

potřebné k vypracování těchto dokumentů, např. seznam vybraných látek.[20] 
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4 Definice pojmů 

 

K této problematice se vztahuje celá řada pojmů, a proto jsem vybrala ty nejpodstatnější, které 

jsou použity v mé diplomové práci. 

 

Mimořádná událost - událost nebo situace vzniklá v určitém prostředí v důsledku živelní 

pohromy, havárie, nezákonnou činností, ohrožením kritické infrastruktury, nákazami, ohrožením 

vnitřní bezpečnosti a ekonomiky, která je řešena obvyklým způsobem orgány a složkami 

bezpečnostního systému podle zvláštních právních předpisů. Pod tímto pojmem je v současných 

právních předpisech ČR uváděna řada pojmů jako jsou např. mimořádná situace, nouzová situace, 

pohroma, katastrofa, havárie.[5] 

 

Nebezpečí - vlastnost nebezpečné látky nebo fyzická či fyzikální situace vyvolávající možnost 

vzniku závažné havárie.[1] 

 

Riziko - pravděpodobnost vzniku nežádoucího specifického účinku, ke kterému dojde během 

určité doby nebo za určitých okolností. Riziko je definováno jako kombinace pravděpodobnosti 

vzniku negativního jevu a jeho následku.[1] 

 

Plán - Předem stanovený soubor úkonů a postupů v určité činnosti, která má být prováděna, 

zajišťující dosažení vytyčeného cíle.[5] 

 

 Úniková cesta - komunikace uvnitř nebo vně objektu umožňující bezpečnou evakuaci osob 

z objektu ohroženého požárem nebo jeho části na volné prostranství, popřípadě přístup požárních 

jednotek do prostorů napadených požárem.[6] 

 

Shromaždiště - místo nebo okraj evakuační zóny, kde se evakuovaní shromažďují k přijetí 

dalších informací, určení směrů evakuace nebo k přepravě do přijímacího střediska a kde se 

setkají s přáteli a příbuznými.[7] 
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5 Bezpečnostní dokumentace z obecného pohledu 

 

Bezpečnostní dokumentace se skládá z celé řady dokumentů. V mnou vybraném obchodním 

centru Avion Shopping Park obsahuje bezpečnostní dokumentace dokumentaci požární ochrany, 

osobní a majetkovou bezpečnost a dopravní bezpečnost. Z obecného hlediska zákon č. 133/1985 

Sb., o požární ochraně připomíná také bezpečnostní dokumentaci z hlediska zákona č. 59/2006 

Sb., o prevenci závažných havárií (Obrázek 1 - Bezpečnostní dokumentace) 

Ve své diplomové práci jsem se rozhodla řešit pouze část bezpečnostní dokumentace, a to 

dokumentaci požární ochrany. 

Dokumenty, které je nutno vypracovat v rámci dokumentace požární ochrany, stanoví zákon číslo 

133/1985 Sb., o požární ochraně. Zákon o požární ochraně se dále odkazuje na vyhlášku 

ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 

požárního dozoru, která jako požární dokumentaci stanoví [10]: 

• dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo 

s vysokým požárním nebezpečím, 

• posouzení požárního nebezpečí, 

• stanovení organizace zabezpečení požární ochrany, 

• požární řád, 

• požární poplachové směrnice, 

• požární evakuační plán, 

• dokumentace zdolávání požárů, 

• řád ohlašovny požárů, 

• tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních 

požárních hlídek a preventistů požární ochrany, 

• dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě preventivních 

požárních hlídek a preventistů požární ochrany, 

• požární kniha, 

• dokumentace o činnosti a akceschopnosti jednotky požární ochrany, popřípadě požární 

hlídky. 
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Obrázek 1 - Bezpečnostní dokumentace 

 

Součástí dokumentace požární ochrany je také další dokumentace obsahující podmínky požární 

bezpečnosti, zpracovávaná a schvalovaná, popřípadě vedená podle zvláštních předpisů, např.: 

• požárně bezpečnostní řešení, 

• bezpečnostní dokumentace (zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií 

způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky 

a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti 

a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon 

o prevenci závažných havárií)), 
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• bezpečnostní listy (§ 14 zákona č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a o chemických 

přípravcích a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 352/1999 Sb. 

a zákona č. 258/2000 Sb.), 

• doklady prokazující dodržování technických podmínek a návodů vztahujících se k požární 

bezpečnosti výrobků nebo činností,  

• rozhodnutí a stanoviska správních úřadů týkající se požární bezpečnosti 

při provozovaných činnostech. 

 

Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo 

s vysokým požárním nebezpečím - obsahuje: 

• označení druhu provozované činnosti a uvedení místa, kde je tato činnost provozována, 

• uvedení údajů o provozované činnosti rozhodných pro přiřazení charakteristik potřebných 

pro začlenění, 

• přiřazení charakteristik, kterými jsou definovány činnosti se zvýšeným požárním 

nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím k činnosti a místu, 

• prohlášení právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby o začlenění. 

 

Posouzení požárního nebezpečí - z hlediska ohrožení osob, zvířat a majetku je: 

• údaj o firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání provozovatele činnosti 

s vysokým požárním nebezpečím a identifikačním čísle; u osoby zapsané v obchodním 

rejstříku nebo jiné evidenci též údaj o tomto zápisu; u právnické osoby její statutární 

orgán, 

• určení provozovaných činností s přiřazením charakteristik, kterými jsou definovány 

činnosti s vysokým požárním nebezpečím, identifikace místa, kde právnické osoby nebo 

podnikající fyzické osoby tyto činnosti provozují, s uvedením názvu a přesné adresy, 

předpokládaný termín zahájení činnosti s vysokým požárním nebezpečím,  

• jméno a příjmení zpracovatele posouzení požárního nebezpečí, je-li zpracovatelem 

podnikatel, pak též údaj o firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a 

identifikačním čísle; u osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci též údaj 

o tomto zápisu; prohlášení zpracovatele o jeho odborné způsobilosti s uvedením čísla, 

popřípadě jiné identifikace dokladu, kterým se tato způsobilost prokazuje 

• rozpracování požadavků stanovených v § 6a odst. 2 zákona, 
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• přesné uvedení podkladů, ze kterých byly čerpány použité údaje a obsah dokumentu. 

 

Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany - upravuje vytvoření vlastního 

organizačního systému, nezbytného pro plnění povinností vyplývajících z předpisů o požární 

ochraně. Přitom se vychází z kategorií a rozsahu provozovaných činností. Obsahuje přiřazení 

úkolů na úseku požární ochrany k určeným funkcím s uvedením požadované odborné kvalifikace 

nebo způsobilosti a dále například 

• vymezení požadavků na údržbu, kontroly a opravy technických a technologických 

zařízení, 

• zajištění požární ochrany v době sníženého provozu a v mimopracovní době, 

• určení ohlašoven požárů, 

• doklady o dodavatelském způsobu zabezpečování některých povinností na úseku požární 

ochrany, 

• a další. 

 

Požární řád - upravuje základní zásady zabezpečování požární ochrany na místech, kde se 

vykonávají činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím. Zveřejňuje se tak, aby 

byl dobře viditelný a trvale přístupný pro všechny osoby vyskytující se v místě provozované 

činnosti. 

Obsahuje: 

• stručný popis vykonávané činnosti a charakteristiky požárního nebezpečí provozované 

činnosti, 

• požárně technické charakteristiky, popřípadě technicko-bezpečnostní parametry látek 

potřebné ke stanovení preventivních opatření, 

• nejvýše přípustné množství látek uvedených v písmenu, které se mohou vyskytovat 

v místě provozované činnosti, 

• stanovení podmínek požární bezpečnosti k zamezení vzniku a šíření požáru nebo výbuchu 

s následným požárem, 

• vymezení oprávnění a povinností osob při zajišťování stanovených podmínek požární 

bezpečnosti, a to pro zahájení, průběh, přerušení a ukončení činnosti, 

• stanovení podmínek pro bezpečný pobyt a pohyb osob a způsob zabezpečení volných 

únikových cest, 
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• jméno a příjmení odpovědného vedoucího zaměstnance. 

 

Požární poplachové směrnice - vymezují činnosti zaměstnanců, popřípadě dalších osob při 

vzniku požáru. Je důležité, aby byly dobře viditelné a trvale přístupné pro všechny osoby 

vyskytující se v místě provozované činnosti.  

Obsahují: 

• postup osoby, která zpozoruje požár, způsob a místo ohlášení požáru, 

• způsob vyhlášení požárního poplachu pro zaměstnance, popřípadě jednotku hasičského 

záchranného sboru podniku nebo jednotku sboru dobrovolných hasičů podniku, 

• postup osob při vyhlášení požárního poplachu (evakuace, pomoc při zdolávání požáru), 

• telefonní číslo ohlašovny požárů,  

• telefonní čísla tísňového volání, 

• telefonní čísla pohotovostních a havarijních služeb dodavatelů elektrické energie, plynu a 

vody. 

 

Požární evakuační plán - upravuje postup při evakuaci osob, zvířat a materiálu z objektů 

zasažených nebo ohrožených požárem. Zpracovává se pro objekty a prostory, ve kterých jsou 

složité podmínky pro zásah nebo tam kde se provozují činnosti s vysokým požárním nebezpečím 

a v případě, že tak stanoví dokumentace požární ochrany zpracovaná na základě stanovení 

podmínek požární bezpečnosti, i pro další provozované činnosti se zvýšeným požárním 

nebezpečím. Úplnost a správnost požárního evakuačního plánu se ověřuje formou cvičného 

požárního poplachu. Požární evakuační plán je uložen u jednotky hasičského záchranného sboru 

podniku. Není-li tato jednotka zřízena, je požární evakuační plán uložen na trvale dosažitelném 

místě. Grafické znázornění směru únikových cest se umísťuje na dobře viditelném a trvale 

přístupném místě v jednotlivých podlažích objektů a zařízení. Ve stavbách ubytovacích zařízení 

se grafické znázornění směru únikových cest umísťuje také uvnitř ubytovacích jednotek, 

zpravidla u vstupu do únikových cest. 

 

Obsahuje: 

• určení osoby, která bude organizovat evakuaci, a místa, ze kterého bude evakuace řízena, 

• určení osob a prostředků, s jejichž pomocí bude evakuace prováděna, 



13 

 

• určení cest a způsobu evakuace, místa, kde se evakuované osoby, popřípadě zvířata budou 

soustřeďovat, a určení zaměstnance, který provede kontrolu počtu evakuovaných osob, 

• způsob zajištění první pomoci postiženým osobám, 

• určení místa, na kterém se bude soustřeďovat evakuovaný materiál, a určení způsobu jeho 

střežení, 

• grafické znázornění směru únikových cest v jednotlivých podlažích. 

 

Dokumentace zdolávání požárů - tvoří ji operativní plán zdolávání požárů a operativní karta 

zdolávání požáru, které upravují zásady rychlého a účinného zdolávání požárů a záchrany osob, 

zvířat a majetku v objektech právnických osob a podnikajících fyzických osob. Dokumentace 

zdolávání požárů se zpracovává pro objekty a prostory, ve kterých jsou složité podmínky pro 

zásah. 

Operativní karta zdolávání požárů je zjednodušenou formou operativního plánu a zpracovává se 

zpravidla v případech, kdy se složité podmínky pro zásah vyskytují v jednom stavebním objektu. 

Operativní karta zdolávání požárů je uložena u jednotky hasičského záchranného sboru kraje 

předurčené požárním poplachovým plánem kraje nebo okresu a u jednotky hasičského 

záchranného sboru podniku. Není-li jednotka hasičského záchranného sboru podniku zřízena, je 

dokumentace zdolávání požárů uložena u právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby 

na jiném trvale přístupném místě. 

 

Řád ohlašovny požárů - V případě, že právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba zřizuje 

ohlašovnu požárů, vydává k zajištění jejího provozu řád ohlašovny požárů. Řád ohlašovny požárů 

upravuje způsob přijímání hlášení o vzniku požáru, vyhlášení požárního poplachu 

pro zaměstnance a další osoby zdržující se na pracovištích právnické osoby nebo podnikající 

fyzické osoby, oznámení požáru na operační středisko hasičského záchranného sboru kraje a se 

zřetelem k místním podmínkám obsahuje: 

• povinnosti obsluhy,  

• seznam důležitých telefonních čísel, 

• způsob oznámení vzniklého požáru nebo výjezdu vlastní jednotky požární ochrany 

operačnímu středisku hasičského záchranného sboru kraje, 

• způsob vyhlášení požárního poplachu včetně přivolání pomoci a vyrozumění vedoucích 

zaměstnanců a dalších osob, 
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• náhradní opatření pro případ poruchy spojovacích prostředků nebo požárně 

bezpečnostních zařízení. 

Řád ohlašovny požárů je uložen na ohlašovně požárů a jeho obsah je součástí školení obsluhy 

ohlašovny požárů.[10] 

 

Tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních 

požárních hlídek a preventistů požární ochrany  

 

Dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě preventivních 

požárních hlídek a preventistů požární ochrany - tvoří ji tematický plán a časový rozvrh 

školení (odborné přípravy) a záznam o provedeném školení (odborné přípravě), který obsahuje: 

• název právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby,  

• datum, náplň školení (odborné přípravy),  

• způsob ověření získaných znalostí, popřípadě doklad o tomto ověření,  

• dobu trvání školení (odborné přípravy),  

• seznam zaměstnanců s podpisy proškolených osob,  

• jména a podpisy osob, které školení (odbornou přípravu) provedly, včetně prohlášení 

o oprávněnosti k provedení školení (odborného školení). 

 

Požární kniha - slouží k záznamům o všech důležitých skutečnostech týkajících se požární 

ochrany, např. o provedených preventivních požárních prohlídkách, školení zaměstnanců, 

o vzniklých požárech, o uskutečnění cvičného požárního poplachu a kontrole dokumentace 

požární ochrany. Požární kniha slouží také k záznamům o kontrole, údržbě nebo opravě požárně 

bezpečnostního zařízení. Počet požárních knih a určení, pro který objekt nebo zařízení slouží, 

stanoví právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba.[10] 

 

Dokumentace o činnosti a akceschopnosti jednotky požární ochrany, popřípadě požární 

hlídky  
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6 Evakuace z obecného pohledu 

Jak již bylo uvedeno v názvu mé diplomové práce, je tento dokument zaměřen na velké obchodní 

centrum. Přesně je tato práce vztahována k obchodnímu centru Avion Shopping Park. 

Po vzájemné dohodě s vedením obchodního centra jsem se rozhodla zpracovat ve své diplomové 

práci plán evakuace. Tento plán bude vytvořen pro všechny nájemce pronajímající si prostory, 

jejichž východy ústí do společných prostor Galerie obchodního centra.  

 

Evakuace - rychlé řízené opuštění nebo vyklizení ohroženého prostoru, většinou za použití 

technických prostředků (evakuační výtahy, domácí rozhlas, apod.) a po předem k tomuto účelu 

určených a příslušně technicky provedených trasách – evakuačních cestách.[6] 

 

Evakuaci z ohrožených prostorů podléhají obvykle všechny osoby kromě pracovníků, kteří se 

podílejí na záchranných pracích, na řízení evakuace nebo vykonávají v ohroženém prostoru jinou 

neodkladnou činnost. K ochraně těchto pracovníků se plánují a provádějí nezbytná ochranná 

opatření.  

 

Podle stanovených aspektů se děli evakuace[8] : 

• objektová (jedna budova nebo malý počet budov) 

• plošná (část či větší územní) 

 

• všeobecná (evakuujeme všechny skupiny osob) 

• částečná (podle druhu evakuace dělíme osoby do těchto skupin: 

a) děti do 6 let s individuálním doprovodem 

b) děti od 6 do 15 let se společným doprovodem 

c) pacienti zdravotnických lůžkových zařízení 

d) osoby staré a osoby tělesně postižené 

 

• krátkodobá (není zapotřebí zabezpečovat náhradní ubytování, evakuovaným podáváme 

pouze nápoje a v případě potřeby zajistíme deky) 

• dlouhodobá (v případě, že jsou evakuovaní mimo domov více než 24 hodin. V takovém 

případě je třeba zajistit nouzové ubytování, nouzové přežití.  
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� přímá  

� s ukrytím   

 

• samovolná (proces evakuace není řízen) 

• řízená (evakuace je řízená osobami zodpovědnými za evakuaci)   [8] 
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7 Návrh plánu evakuace pro obchodní centrum 

Jak již bylo uvedeno výše, pro velká obchodní centra neexistuje v České republice přímá 

legislativa. Proto jsem se ve své diplomové práci rozhodla navrhnout vlastní evakuační plán, 

který by zahrnoval všechny potřebné informace k bezpečné a plynulé evakuaci obchodního 

centra. Tuto šablonu pro vytvoření evakuačního plánu velkého obchodního centra jsme vytvořila 

kombinací plánu plošné evakuace a požárního evakuačního plánu. Z těchto dvou plánů jsem 

vybrala informace důležité k evakuaci obchodního centra a zakomponovala je do svého plánu 

evakuace pro obchodní centrum. 

Plán evakuace pro obchodní centrum se skládá z části textové a části grafické. 

 

1) Textová část 

Obsahuje: 

• všeobecné zásady provádění evakuace, upřesněné pro možná ohrožení spravované 

budovy, včetně výčtu kritérií pro rozhodování o evakuaci 

• předpokládané počty evakuovaných, upozornění na osoby vyžadující zvýšenou péči 

• časové limity pro evakuaci  

• způsob vyrozumění pracovních orgánů pověřených řízením evakuace, uvedení vybraných 

pracovníků a spojení s nimi; ze kterého bude evakuace řízena 

• dopravní, zdravotnické a pořádkové zabezpečení evakuace 

• způsob varování osob, pokyny pro chování osob 

• určení místa, na kterém se bude soustřeďovat evakuovaný materiál, a určení způsobu jeho 

střežení, 

• zajištění ostrahy vyklizených prostor 

• provádění uzávěr komunikací v okolí evakuované budovy 

• uzavřené smlouvy a dohody ve věci zabezpečení evakuace 

 

2) Orientační propočty [16], [23] 

o rámcový rozpočet, vyjadřující očekávané náklady (výdaje) na provedení 

evakuačních opatření. 

o časovou analýzu evakuace z hlediska průběhu působení vyhodnocených ohrožení 

(časových limitů)  
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RSET (required safe egress time) – doba potřebná pro evakuaci osob z objektu 

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

td – doba od vzniku do detekce požáru 

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

tr – doba od vyhlášení evakuace do rozhodnutí osob k jejímu zahájení  [min] 

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

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

            

td – Pro obchodní centra je povinné vybavení EPS, proto čas td počítáme 1 min. 

 

tv  = T1+T2 

T1 – čas od detekce požáru do zrušení akustické signalizace na ústředně pověřeným pracovníkem 

T2 – čas od zrušení akustické signalizace na ústředně do prověření skutečného stavu místa, odkud 

je signalizován požár. 

 

Tabulka 1 - Doba od vyhlášení evakuace do jejího zahájení tr [16] 

Typ budovy (druh provozu) 
W1 

(min) 

W2 

(min) 

W3 

(min) 

Kanceláře, komerční a průmyslové budovy, školy, vysoké školy a 

univerzity (osoby jsou v bdělém stavu, obeznámeny s budovou, 

bezpečnostními systémy a způsobem evakuace) 

<1 3 >4 

Obchody, muzea, sportovní centra (osoby jsou v bdělém stavu, ale 

nemusí být obeznámeny s budovou, bezpečnostními systémy a 

způsobem evakuace) 

<2 3 >6 

Obytné budovy, výškové objekty (osoby nemusí být v bdělém stavu, 

ale jsou převážně obeznámeny s budovou, bezpečnostními systémy a 

způsobem evakuace) 

<2 4 >5 

Hotely, ubytovací zařízení (osoby nemusí být v bdělém stavu, 

obeznámeny s budovou, bezpečnostními systémy a způsobem 

evakuace) 

<2 4 >6 

Nemocnice, sanatoria (významné množství osob může vyžadovat 

pomoc) 
<3 5 >8 
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W1 – informace o nebezpečí sdělené osobami, komunikačními systémy, uzavřeným televizním 

okruhem nebo označeným vycvičeným personálem viditelným všemi osobami v prostoru 

W2 – informace o nebezpečí sdělené připravenými textovými zprávami v komunikačních 

zařízeních, informativní upozornění personálem 

W3 – akustický signál požárního poplachu, personál bez výcviku  

 

Tabulka 2 - Doba od vyhlášení evakuace osob do jejího zahájení tz  [16] 

Scénář (kategorie a podkategorie) ∆t1 
(min) 

∆t99 

(min) 
Kategorie A osoby bdělé a znalé prostředí 

M1 B1-B2 A1-A2 0,5 1 
M2 B1-B2 A1-A2 1 2 
M3 B1-B2 A1-A3 >15 >15 

Kategorie A osoby bdělé a neznalé prostředí 
M1 B1 A1-A2 0,5 2 
M2 B1 A1-A2 1 3 
M3 B1 A1-A3 >15 >15 

Kategorie A osoby spící a znalé prostředí 
M2 B1 A1 5 5 
M3 B1A3 10 >20 

Kategorie A osoby spící a neznalé prostředí 
M1 B2 A1-A2 15 15 
M2 B2 A1-A2 20 20 
M3 B2 A1-A3 >20 >20 

 

∆t1 – doba reakce 1% osob (předpokládaná reakce prvních osob) 

∆t99 – doba reakce 99% osob (předpokládaná reakce všech osob) 

A1, A2, A3 – stupeň zabezpečení je vztažen k vybavení budovy EPS nebo autonomními hlásiči 

požáru. 

B1, B2, B3 – stupně složitosti budovy 

M1, M2, M3 – bezpečnostní management personálu (výcvik personálu vzhledem k mimořádné 

události, dostupnost personálu, periodické provádění cvičných poplachů)  [16] 
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Předpokládaná doba evakuace (tu v minutách) se určí z rovnice [23]: 

uK

sE

v

l
t

uu

u

*

**75,0
u +=  

 

lu - délka únikové cesty v m; 

vu – rychlost pohybu osob [m/min] 

E - počet evakuovaných osob; 

s - součinitel podmínek evakuace; 

Ku - jednotková kapacita únikového pruhu (počet osob za minutu); 

u - započitatelný počet únikových pruhů. 

 

Tabulka 3 - vu rychlost pohybu osob [m/min] a Ku jednotková kapacita [23] 

Únik 

Rychlost 

pohybu osob 

vu [m/min -1] 

Jednotková 

kapacita K u 

[os/min] 

po rovině 30 40 

po schodech dolů 25 30 

po schodech 

nahoru 
20 25 

 

Tabulka 4 - Hodnota součinitele s [23] 

Hodnota sou činitele s 

Úniková cesta 

Chrán ěného typu 
Položka Unikající osoby 

Způsob 

evakuace 
nechrán ěná 

A B C 

současný 1,0 1,0 1,0 1,0 
1 

schopné 

samostatného pohybu postupný - 0,8 0,7 0,6 

současný 1,5 1,4 1,4 1,4 
2 

s omezenou 

schopností pohybu postupný - 1,2 1,1 1,0 

současný 2,0 1,8 1,8 1,8 
3 

neschopné 

samostatného pohybu postupný - 1,4 1,3 1,2 

 

 

Současný způsob evakuace - je evakuace po chráněné únikové cestě, do které ústí cesty z více 

než tří požárních úseků, aniž by množství osob, unikající z jiných požárních úseků do této 
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chráněné únikové cesty překročil 50% její kapacity (viz Tabulka 5 - Počet evakuovaných osob na 

chráněné únikové cestě).  

 

Tabulka 5 - Počet evakuovaných osob na chráněné únikové cestě [23] 

Počet evakuovaných osob v jednom únikovém 
pruhu na chráněné únikové cestě 

Nejnižší stupeň požární bezpečnosti přilehlých 
požárních úseků 

Chráněná úniková cesta 
typu 

I. II. III. IV. V. VI. 
po rovině1) 80 160 160 160 160 160 

A po schodech dolů 60 120 120 120 120 120 
po schodech nahoru 50 100 100 100 100 100 

po rovině1) 200 200 400 400 600 600 
B po schodech dolů 150 150 300 300 450 450 
po schodech nahoru 125 125 250 250 375 375 

po rovině1) 200 200 400 600 800 1200 
C po schodech dolů 150 150 300 450 600 900 
po schodech nahoru 125 125 250 375 500 750 

 

Zároveň musí být zabezpečena organizace postupné evakuace pomocí domácího rozhlasu, který 

musí být umístěný v prostoru, odkud je evakuace osob organizována (např. v automatické 

ohlašovně požáru) a který musí být proveden tak, aby ani po vzniku požáru v objektu nebyl 

domácí rozhlas vyřazen z provozu. Tento požadavek se vztahuje na objekty, kde: 

a) se počítá s postupnou evakuací a počet evakuovaných osob je větší než 200; 

b) je vysoké požární riziko a územně příslušný hasičský záchranný sbor to uzná za nutné. 

 

Domácí rozhlas může být nahrazen poplachovým signalizačním zařízením, které vyhovuje 

charakteru provozu a umožňuje organizovat postupnou evakuaci osob. 

 

Postupný způsob evakuace – je evakuace: 

a) po nechráněné únikové cestě v posuzovaném požárním úseku; 

b) po chráněné únikové cestě z objektu, do které ústí cesty nejvýše ze tří požárních úseků; 

 

 

u - započitatelná šířka chráněné únikové cesty  - je součet všech pruhů ze všech požárních 

úseků v budově. 
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3) Grafická část 

Grafická část obsahuje mapové podklady, na nichž jsou zejména vyznačeny: 

• Místa shromažďování 

• Místa zdravotnické pomoci  

• Směr únikových cest v jednotlivých podlažích 

• Evakuovaný materiál 

• Uzávěry prostor a komunikací 

• Rozdělení ostrahy evakuovaných prostor (při více subjektech) 

• Karta pro evidenci evakuovaných zaměstnanců 

• Evakuační karta 

 

7.1 Komentář evakuačního plánu 

Součástí plánu evakuace je také EVAKUAČNÍ KARTA, která obsahuje srozumitelné pokyny 

pro jednotlivé nájemce a jejich zaměstnance, jejichž povinností je zajistit evakuaci ve vnitřních 

prostorách jednotlivých obchodů evakuačního centra. Tato EVAKUAČNÍ KARTA obsahuje 

např.: 

• jak se co nejrychleji dostat z evakuované budovy 

• kam budou evakuovány děti z dětského koutku 

• na koho se obrátit s dotazem týkajícím se probíhající evakuace 

• kde najít v případě potřeby zdravotnickou (lékařskou) pomoc 

 

Mimo tyto odpovědi by měla karta obsahovat: 

• grafické znázornění směru únikových cest v jednotlivých podlažích 

• anglická verze evakuační karty (popř. v dalších světových jazycích) 

 

Informace pro evakuované osoby, potřebné k úspěšnému provedení evakuace, jsou poskytovány 

po celou dobu evakuace pracovníky obchodního centra. Aktualizace dokumentace plánu 

evakuace obyvatelstva je nutno provádět alespoň 1 x za pololetí, návazně na změny plánovaných 

údajů, výsledky pravidelných nácviků organizování evakuačních opatření a zkušenosti 
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ze vzniklých krizových situací. Nácvikům musí předcházet odborná příprava pracovníků 

pověřených řízením a zabezpečením evakuace.   

 

Plánování evakuace má zahrnovat i podklady pro orientační vyčíslení očekávaných nákladů 

(výdajů) na evakuační opatření. Jedná se o podklady k vyjádření celkových nákladů na evakuaci, 

s rozdělením na přímé náklady, tj. náklady spojené s příjezdem a prací smluvených organizací, a 

nepřímé – spojené s náklady ve formě ušlého zisku.  

 

V následující kapitole se budu věnovat popisu obchodního centra Avion Shopping Park a jeho 

bezpečnostní dokumentaci. 
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8 Obchodní centrum Avion Shopping Park 

Pro svou diplomovou práci jsem si vybrala obchodní centrum Avion Shopping Park Ostrava, 

protože jej pravidelně navštěvuji, což byl také hlavní důvod mého výběru. V následující kapitole 

toto obchodní centrum představím a zároveň uvedu výchozí informace pro následnou analýzu 

bezpečnostních dokumentů, které se vztahují k evakuaci. 

8.1 Historie obchodního centra Avion Shopping Park 

Inter IKEA Centre Group 

Inter IKEA Centre Group A/S (IICG) byla založena v roce 2001, patří skupinám IKEA Group a 

Inter IKEA Group. Společnost IKEA Centre, rozvíjí, vlastní a spravuje nákupní centra 

ve spolupráci s obchodními domy IKEA. Ústředí společnosti se nachází v Kodani, společně 

spravuje více než 800 000 m2 maloobchodních prostor v 8 státech (Rakousko, Česká a Slovenská 

republika, Německo, Portugalsko, Polsko, Švýcarsko a Francie). Tato pronajímatelná plocha se 

v průběhu několika let zvýší, protože v současnosti zakládá dceřiné společnosti v Srbsku, 

Chorvatsku, Itálii, Slovinsku a Číně. 

 

 
Obrázek 2 - Mapa okolí OC [9] 
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Nákupní centra Inter IKEA Centre Group navštíví ročně 78 miliónů zákazníků, kteří vytvářejí 

roční obrat převyšující 1,4 biliónu EUR. [3] 

 

 

Obrázek 3 - Mapa areálu OC [9] 

Na obrázku je znázorněna budova, pro kterou budu dále zpracovávat svou diplomovou práci. 

 

Avion Shopping Park Ostrava 

Obchodní centrum patří do skupiny OC Avion. V celém Česku se nachází nákupní centra Avion 

ve městech Praha, Brno a Ostrava. Na Slovensku pak ještě Avion Shopping Park Bratislava. 

Developerem a provozovatelem obchodního centra je společnost Ikea Centre ČR a SR.  

Avion Shopping Park Ostrava je největším nákupním centrem v Moravskoslezském kraji. Počet 

obchodů v nákupním středisku je 142 a celková plocha je 85 tis. m2. Měsíčně obchodní centrum 

navštíví přes milion návštěvníků.  

Ostravský Avion se od svého otevření v roce 2001 už několikrát rozšiřoval, až se velikostí plochy 

stal největším nákupním centrem na Moravě a druhým největším v České republice. Větší je 

pouze obchodní centrum v pražských Letňanech, které má přibližně 125 tis. m2. [3] 
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8.2 Existující bezpečnostní dokumentace 

Existující bezpečnostní dokumentace obchodního centra Avion Shopping Park se sestává 

z Interní směrnice Risk Manual a Požárního evakuačního plánu.  

Interní směrnice je psána v anglickém jazyce a je společná pro všechny obchodní domy patřící 

skupině Inter IKEA Centre Group. Směrnice je řízena evropským právem a je předlohou 

pro všechna obchodní centra této skupiny. 

Požární evakuační plán je dokument psaný v českém jazyce, který se řídí zákony České 

republiky.  

8.2.1 Interní směrnice Risk Manual 

Risk Manual je systém dokumentů, který řeší možná rizika vzniklá provozem obchodního centra 

Avion Shopping Park. Tento dokument zpracovává témata, kterými jsou požár, nouzová 

evakuace, prevence úrazů, krádeže a podvody, prevence korupce, kontrola přístupu, loupeže, 

vloupání, hrozby, připravenost na mimořádné události a otevření obchodního centra.  

Každá kapitola pak obsahuje podkapitoly Povinné, Doporučené a Návrh. Podkapitola Povinné 

obsahuje povinnosti, které ukládá Shopping Parku zákon. V podkapitole Doporučené najdeme, 

jak nejlépe tyto povinnosti splnit. Podkapitola Návrh pak je soubor zkušeností získaných 

provozem jiných obchodních center společnosti Inter IKEA Centre Group. 

 

 
Obrázek 4 - Schéma Risk Manuálu OC 
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Pro řešení bezpečnostní dokumentace jsem vybrala jako důležité kapitoly Prevence úrazů, 

Kontrola přístupu, Otevření obchodního centra a Nouzová evakuace. Tyto 4 kapitoly jsem níže 

přepracovala do přehledných schémat, pro snadnější orientaci v problematice. 

 

Prevence úrazů 

Část Risk Manuálu zabývající se prevencí úrazů má zajistit bezpečnost a ochranu zdraví 

zaměstnanců, nájemníků, zákazníků a návštěvníků nákupního centra při práci nebo během 

návštěvy OC. Prevence úrazů obsahuje kapitoly Řízení vozidla a vysokozdvižného vozíku 

ve společných prostorách obchodního centra, Zacházení s odpady, Elektrické zařízení a technické 

místnosti, Dozor v dětském koutku, Herny a zábavní zařízení, Rekvizity a položky pro výpis, 

Uličky a průchody, Kuchyň a restaurace, V případě nehody, Povinnosti a úkoly zaměstnanců, 

Zaškolení zaměstnanců k poskytnutí první pomoci, Externí společnosti a smluvní partneři a 

Pojištění. Tato kapitola neobsahuje podkapitolu Návrh, pouze podkapitoly Povinné a 

Doporučené. 

 

 
Obrázek 5 - Schéma prevence úrazů 
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Kontrola p řístupu 

Kontrola přístupu zajišťuje bezpečnost a ochranu zaměstnanců, nájemníků, zákazníků a 

návštěvníků obchodního centra důslednou kontrolou osob vstupujících, jak do veřejných, tak i 

neveřejných částí obchodního centra. Tato část obsahuje kapitoly Neveřejné vstupy do nákupního 

centra, Vstup mimo pracovní dobu, Výpověď zaměstnanci, Zámky a klíče, Úschovy klíčů, Ztráta 

klíčů, Vracení klíčů a Systém kontroly vstupu. Opět zde nalezneme podkapitoly Povinné a 

Doporučené. Podkapitola Návrh není obsažena v této části Risk Manuálu. 

 

 
Obrázek 6 - Schéma kontroly přístupu 

 

Otevření obchodního centra 

Otevření obchodního centra je událost, která většinou přiláká tisíce lidí. Davy lidí zvyšují 

pravděpodobnost úrazů a zdolávání mimořádných událostí je v takovémto počtu lidí také velmi 

problematické. V neposlední řadě může velká koncentrace lidí přilákat pozornost, proto je velmi 

důležité být na tuto událost dostatečně připraven. Otevření obchodního centra obsahuje kapitoly 

Odpovědnost za bezpečnost, IZS, Školení, Funkčnost systémů, Kontrola davu a Řízení provozu. 

Tato část kromě podkapitol Povinné a Doporučené obsahuje i podkapitolu Návrh. 



29 

 

 
Obrázek 7 - Schéma otevření obchodního centra 

 

Nouzová evakuace 

Nouzová evakuace řeší efektivní a rychlé opuštění budovy nebo jiných prostor a přesun 

na bezpečné místo. Je složena z podkapitol Výstražné systémy pro evakuaci, Nouzové napájení, 

Nouzové osvětlení, Nouzové východy a únikové cesty, Označení nouzových východů, Řízení 

evakuace, Návod k evakuaci, Nácvik evakuace, Speciální evakuační vybavení, Postup při 

evakuaci a V případě evakuace. Nouzová evakuace obsahuje také podkapitoly Povinné, 

Doporučené a Návrh. 
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Obrázek 8 - Schéma nouzové evakuace 

 

Události, které si mohou vyžádat evakuaci nákupního centra, jsou:  

• Požár 

• Bomba nebo jiný typ ohrožení  

• Technické problémy  

• Sociální nepokoje nebo vzpoury  

• Nebezpečí plynoucím z počasí nebo přírodní katastrofy  

 

Všechna obchodní centra jsou povinna mít pokyny k evakuaci, které musí dobře znát všichni 

zaměstnanci. Je nutné, aby byly tyto pokyny v písemné formě a aktualizovány minimálně 1x 

ročně. Také zaměstnanci externích firem musí být zaškoleni a znalí postupů nouzové evakuace. 

Každé nákupní centrum je povinno provést evakuační cvičení alespoň jednou za 6 měsíců, 

kterého se musí účastnit všichni zaměstnanci firem v podnájmu. Alespoň jednou za rok musí být 

provedena neohlášená evakuace, která proběhne v době, kdy se v obchodním centru nacházejí 

zákazníci.   
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Zařízení potřebné k evakuaci je důležité udržovat funkčním stavu. Veškeré technické vybavení 

potřebné pro případ evakuace je kontrolováno a testováno alespoň jednou za měsíc. 

 

Každé nákupní centrum je vybaveno systémem místního rozhlasu. Ten je rovněž určen k vysílání 

hlášení o evakuaci, proto musí být slyšitelný z jakéhokoli místa obchodního centra. Systém je 

připojen na záložní baterii a je ovladatelný z bezpečnostního centra. 

 

Ve společných prostorách musí být připojeny k systému záložního napájení tato zařízení:  

• Nouzové osvětlení  

• Značky nouzového východu 

• Systém místního rozhlasu  

• Systém hlášení o evakuaci 

• Výtahy  

• EZS 

• Kamerové systémy  

• Telefonní systém  

• Čerpadla systému Sprinkler  

• Zařízení pro odvod kouře  

 

Zařízení pro výrobu záložní energie se v případě přerušení proudu musí spustit automaticky 

do 10 sekund od výpadku. Je nutné, aby bylo možno zařízení spustit ručně. Je povinností systém 

záložního napájení testovat minimálně jednou týdně a jednou za měsíc testovat při plném 

zatížení. Nejméně jednou za 2 roky musí být systém rovněž zkontrolován kvalifikovaným 

elektrikářem. 

 

Každé nákupní centrum určí osoby oprávněné zahájit evakuaci. Je třeba zajistit, aby alespoň 

jedna ze jmenovaných osob byla k dispozici v obchodním centru po celou dobu provozu 

nákupního centra. Nutností je všechny jmenované osoby alespoň jednou za rok proškolit. Pokud 

z jakéhokoli důvodu není ani jedna z osob přítomna, pak s každým spuštěním požárního poplachu 

musí být automaticky zahájena okamžitá evakuace. Před vyhlášením evakuace se vysílá varovný 

signál. 
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Varovný signál:  

"Prosím o pozornost všech zaměstnanců. Kód 1000 byl spuštěn v. .. X.. "(X je označení místa 

požáru tak, jak jsou tato místa definována na ovládacím panelu). Toto oznámení se opakuje 

nejméně 3 krát. Jakmile velitel požární hlídky zkontroluje označené místo a rozhodne, že nákupní 

centrum nebude třeba evakuovat, dojde k zahlášení signálu „vše v pořádku“. 

 

Signál vše v pořádku:  

"Prosím o pozornost všech zaměstnanců. Kód 1000 je ukončen. ” Rozhodne-li požární hlídka 

o evakuaci obchodního centra, musí být zahlášeno „oznámení o evakuaci“. 

 

Oznámení o evakuaci:  

„Prosím pozor! Prosím pozor! Důležité hlášení pro všechny zákazníky. Z technických důvodů 

vás musíme požádat, abyste okamžitě opustili nákupní centrum. Přejděte prosím ke dveřím 

s označením NOUZOVÝ VÝCHOD a pokračujte ven z budovy.  Naši zaměstnanci vám ukáží 

nejrychlejší cestu ven z budovy. Prosím řiďte se jejich instrukcemi. Děti z dětských hřišť a 

koutků už jsou na cestě ven z budovy a bude možné si je vyzvednout v bodě X “ (...X... je 

definována jako shromaždiště určené pro děti)“. 

 

Tato zpráva musí být hlášena opakovaně! Zaměstnanci pracující v bezpečnostním centru musí 

zahlásit varovný signál bezprostředně po obdržení požárního poplachu.  

 

Zaměstnanci ostrahy sloužící v bezpečnostním centru musí po vyhlášení varovného signálu:  

• Okamžitě získat informace o tom, z které části budovy byl aktivován poplach, pokud tato 

informace není součástí EPS. 

• Jít do místa aktivace poplachu a zkontrolovat, čím byl poplach způsoben.  

• Ačkoli není vidět žádný oheň, ujistit se vizuální kontrolou detektoru, který spustil 

poplach. 

• Neprodleně o svém nálezu informovat hasiče.  

• Jestliže je zjištěn otevřený oheň, je důležité správně zvolit, zda evakuovat. 
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8.2.2 Požární evakuační plán 

Dalším dokumentem mapujícím evakuaci obchodního centra Avion Shopping Park je požární 

evakuační plán.  

Původní evakuační plán splňuje všechny náležitosti stanovené zákonem. Najdeme v něm způsob 

vyhlášení a průběh evakuace, osoby odpovědné za evakuaci, evakuaci materiálu, přehled úkolů 

při evakuaci osob, důležitá telefonní čísla správy centra a všechny další povinné údaje.  

 

Požární evakuační plán obchodního centra Avion Shopping Park uvádím v přílohové části 

své diplomové práce.  
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9 Analýzy součastného stavu dokumentace a bezpečnosti 

 

Pro tvorbu analýzy součastného stavu jsou velmi důležité poznatky z praxe. Ty, v mém případě, 

pocházejí z cvičné evakuace prováděné v obchodním centru Avion Shopping Park. Problémy 

objevené během cvičení jsou v následné analýze hodnoceny jako zvlášť závažné. 

Pro vyhodnocení ohrožení zaměstnanců a návštěvníků z hlediska vzniku a následků velkých 

mimořádných událostí jsem se rozhodla k identifikaci rizik využít Ishikawův diagram. 

Pro následnou analýzu pak použiji analýzu FMEA (Failure Modes and Effects Analysis), do které 

zadám jako výchozí všechna rizika odhalená Ishikawovým diagramem. Výběrem stěžejních rizik 

daného systému a jejich hodnocením pomocí indexů vyberu pomocí Paretovy analýzy ty 

nejzávažnější a vhodnými opatřeními je budu minimalizovat.   

 

Míru rizika spočítáme pomocí vzorce:  HNPR ××=    

 

Index ,P‘ určuje pravděpodobnost vzniku a existence rizika. Index má původně 10 stupňů, 

ale pro potřeby mé analýzy postačí 5 stupňů: 

1 - nahodilá, velice nepravděpodobná 

2 - spíše nepravděpodobná 

3 - pravděpodobná, reálná hrozba 

4 - velmi pravděpodobný vznik 

5 - trvalá hrozba 

 

Index ,N‘ určuje jaké má dané riziko závažnost následků z hlediska finančního, 

materiálního, ohrožení zdraví osob či životního prostředí: 

1 - malý delikt (úraz, škoda) 

2 - větší delikt (úraz s pracovní neschopností, větší škoda) 

3 - střední delikt (úraz s převozem do nemocnice, vyšší škoda) 

4 - těžký delikt (těžký úraz s trvalými následky, vysoká škoda) 

5 - smrt osob, velmi vysoká škoda na majetku 

 

Index ,H‘ určuje odhalitelná rizika, jak rychle a jak snadno dané riziko či událost zjistíme: 
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1 - riziko odhalitelné v době jeho spáchání 

2 - snadno odhalitelné riziko během pár minut 

3 - odhalitelné riziko do jednoho dne 

4 - nesnadno odhalitelné riziko (den a více) 

5 - neodhalitelné riziko 

 

Míra rizika ,R‘ mi tedy vyjde v rozmezí 0-125. Pomoci Paretovy analýzy určíme 20% 

nejpravděpodobnějších, u kterých poté přejdeme k minimalizaci míry rizika. 

            

9.1 Rozbor provedených cvičení a zkušeností z praxe 

Vytváření evakuačních plánů a jejich následný nácvik je velmi důležitou součástí evakuačního 

plánování. Zvláště pak cvičné evakuace slouží k bezpečnému a klidnému průběhu evakuace 

v případě vzniku mimořádné události. Přínos cvičných evakuací je nejen v secvičení personálu, 

zaběhnutí evakuačních rutin a snížení nejistoty zaměstnanců při výkonu evakuačních úkolů, ale 

také nácvik situace přímo se členy HZS, Policie ČR a Městské policie.  

Aby mohla správně proběhnout nejen cvičná evakuace, je nutné jak pečlivé zaškolení 

zaměstnanců v oblasti BOZP a PO, tak i následná pravidelná školení v této oblasti. Důležité je, 

aby zaměstnanci dokázali správně identifikovat varovné signály, znali postupy při vyhlášení 

evakuace a zároveň byli schopni zákazníkům poskytnout správné a přesné informace. 

 

Důvodem provedení cvičné evakuace je prověření účinnosti požárních poplachových směrnic 

v praxi. Tato konkrétní akce byla současně zaměřena na prověření znalostí a schopností 

jednotlivých nájemců, aktivity bezpečnostní služby v objektu, součinnosti se zasahující jednotkou 

hasičů, ale také potřeby a účinnosti spolupráce s městskou policií. 

 

První příznaky požáru byly zachyceny kouřovými čidly EPS, která také vyhlásila automaticky 

„kód tisíc“. Následně kouř začal pronikat ventilačními otvory do prostoru hlavní ulice. Člen 

bezpečnostní služby, vyslaný na místo k vyhlášení poplachu, potvrdil veliteli požár, takže byla 

zahájena evakuace objektu. Z důvodu nedostatku kapacit je v případě evakuace vyžádána pomoc 

městské policie. Členové bezpečnostní služby úspěšně provedli evakuaci osob z objektu 

na určená shromaždiště. Zásahová jednotka HZS dorazila na místo v páté minutě po potvrzení 
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požáru. Strážníci městské policie a jeden policista dorazili v době, kdy hasiči dokončovali zásah. 

Zásahová četa hasičů objevila vyvíječ kouře, což byl předem smluvený okamžik, kdy bylo možno 

cvičení ukončit. Po ukončení proběhla krátká vyhodnocovací schůzka zástupců hlavních 

zúčastněných subjektů. 

 

V rámci cvičení bylo zjištěno, že: 

• někteří nájemci dosud neví, respektive nemají zažito, jak reagovat na vyhlášení varovný 

signál „kód tisíc“  

• centrum tísňového volání vyhodnotilo situaci správně a k zásahu zaslalo optimální sestavu 

jednotek 

• přivolaná městská policie nevěděla, jaké má úkoly, takže je nemohla plnit  

• velitel bezpečnostní služby reagoval dobře; veliteli zásahu byl schopen předat veškeré 

informace okamžitě a správně, organizaci svých vlastních osob zvládl také bez problémů 

• jeden z členů BS, který měl za úkol zkontrolovat, zda v objektu nezůstaly nějaké osoby, 

působil chvílemi bezradně, jakoby si nebyl jistý, jak a kde má postupovat  

• v některých částech obchodního centra je velmi slabě slyšet signál „kód tisíc“ 

 

Ačkoli byla cvičná evakuace úspěšná, objevila některé nedostatky, které je ještě třeba doladit. 

Závažným nedostatkem je špatná informovanost městské policie, která by měla být nápomocna 

ve finální části evakuace osob a při regulaci dopravy v areálu. 
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9.2 Analýza bezpečné evakuace 

 

Obrázek 9 - Analýza bezpečné evakuace 
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Jako výchozí problém, pro řešení analýzy ohrožení zaměstnanců a návštěvníků z hlediska vzniku a následků velkých 

mimořádných událostí, jsem si pro svůj Ishikawův diagram zvolila bezpečnou evakuaci. Hesla pro hlavní kosti jsou Evakuační 

dokumenty, Personál, Návštěvníci, Prostředí a Bezpečnostní zařízení. Jako potencionální příčiny problému byly u hesla 

Evakuační dokumenty nejvýznamnější možnosti, že dokumentace je zastaralá, jsou v ní nedostatky nebo úplně chybí. U hesla 

Personál pak byly jako hlavní příčiny pochybení stanoveny doba potřebná pro evakuaci (dlouhá) a neprofesionální vystupování. 

Další řešené heslo bylo zákazníci, jehož příčiny, které mohou narušit bezpečnou evakuaci jsou: nerespektování pokynů 

evakuačního personálu, nízká morálka při evakuaci, špatná informovanost o činnostech při evakuaci a panika. U hesla prostředí 

byly definovány tyto problémy - nízká kapacita únikových cest, doba potřebná pro evakuaci (dlouhá) a kluzká podlaha. 

Problémy identifikované u posledního hesla Bezpečnostní zařízení jsou Zpoždění zahájení evakuace a Zakouřené prostředí. 

Tabulka č.1: Tabulka analýzy FMEA možných příčin poruch a jejich následků z hlediska strukturálního                            

Objekt  
Subsy

stém 

Identifikace 

nebezpe čí 
P N H R Současný stav P  N H R Nový stav Kontrola P říčiny Následky 

1. Chybí - 
neexistuje 

1 5 3 15 Externí firma     
 Kontrola externí 

firmou 

Nebyla vypracována část 

nebo celek 

Zpoždění evakuace 

2. Zastaralá 2 5 4 40 Externí firma 1 5 2 10 
Kontrola třetí osobou 

(firma) 

Kontrola externí 

firmou 

Neprovedená aktualizace 

dat 

Zpoždění evakuace 

B
E

Z
P

. D
O

K
U

M
. 

3. Nedostatky ve 

zpracování 
4 4 4 64 Externí firma 2 4 2 16 

Vytvořit vlastní 

směrnice. 

Kontrola externí 

firmou 

Použití nepřesných dat Zpoždění evakuace 

4. Doba potřebná 
pro evakuaci 
(dlouhá) 

4 4 3 48 Školení (nájemci) 2 4 2 16 

Vnitřní kontrola, 

Vytvoření lepších 

podkladů pro školení. 

Kontrola 

dokumentace o 

provedeném 

školení 

Neznalost činnosti při 

zahájení evakuace; 

Nedostatek informací 

týkajících se evakuace 

Nadýchání kouřem, 

vznik škod 

P
E

R
S

O
N

Á
L 

5. Neprofesionální 
vystupování 

4 2 5 40 Žádné opatření 2 2 3 12 

Vytvoření školení a 

podkladů pro toto 

školení. 

 

Žádná kontrola 

Neznalost vnitřní dispozice 

budovy; Nedostatečné 

školení a  odborná 

příprava 

Vyvolání dalších 

nebezpečí,  B
E

Z
P

E
Č

N
Á

 E
V

A
K

U
A

C
E

 

LI
D

É
 6. Nerespektování 

pokynů 
evakuačního 
personálu 

3 3 4 36 Žádné opatření 2 3 4 24 

Vytvořit informační 

materiály a vývěsky se 

zásadami pro evakuaci. 

Žádná kontrola Neprofesionální 

vystupování personálu 

Zpoždění evakuace 
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7. Nízká morálka 

při evakuaci 
3 2 4 24 Žádné opatření     

 Žádná kontrola Neprofesionální 

vystupování personálu 

Zpoždění evakuace, 

vznik škod 

8. Špatná 

informovanost 

o činnostech 

při evakuaci 

2 2 3 12 
Vyvěšené 

evakuační plány 
    

 Žádná kontrola Špatně zvolené informační 

zdroje 

Zpoždění doby 

evakuace 

9. Panika 2 3 4 24 Žádné opatření     

 Žádná kontrola Únava a špatný zdravotní 

stav; Fyzický stav – 

charakteristika obyvatel 

Vznik újmy na zdraví,  

10. Nízká kapacita 
únikových 
cest 

2 3 3 12 

Testování 

zařízení 

potřebných 

k evakuaci. 

    

 Kontrola při 

testování zařízení 

potřebných 

k evakuaci. 

Porucha při otevření 

bezpečnostních dveří; 

Překážka v únikové cestě 

Nadýchání se 

kouřem, vnik újmy na 

zdraví 

11.  Doba potřebná 

pro evakuaci 

(dlouhá) 

3 3 3 27 
Označení 

evakuačních tras 
2 3 2 12 

Rozšíření označení pro 

evakuační trasy. 

Žádná kontrola Špatně zvolené informační 

zdroje; Nevhodné 

označení únikové trasy; 

Dispoziční řešení stavby; 

Nepřehledné informační 

cedule 

Nadýchání se 

kouřem, vznik újmy 

na zdraví, smrti 

P
R

O
S

T
Ř

E
D

Í 

12.  Kluzká 

podlaha 
4 4 3 46 Žádné opatření 2 4 2 16 

Úprava povrchu dlaždic. Žádná kontrola Nízká přilnavost mokrých 

dlaždic; Nevhodně zvolený 

materiál 

Újma na zdraví, 

zpoždění evakuace, 

vyvolání paniky 

13.  Zpoždění 

zahájení 

evakuace 

3 5 3 45 

Testování 

zařízení 

potřebného 

k evakuaci, 

včetně rozhlasu. 

1 5 2 10 

Vytvoření hlášení 

v cizím jazyce. Kontrola 

srozumitelnosti hlášení 

ve všech prostorách 

obchodního centra. 

Kontrola při 

testování zařízení 

potřebných 

k evakuaci. 

Jazyková bariéra; Nízká 

hlasitost rozhlasu; špatná 

srozumitelnost; porucha 

rozhlasu; porucha 

náhradního zdroje 

Nadýchání se 

kouřem, vznik újmy 

na zdraví 

B
E

Z
P

. 

Z
A

Ř
ÍZ

E
N

Í 

14.  Zakouřené 

prostředí 
1 3 3 9 

Zařízení pro 

odvod tepla a 

kouře. 

    

 Kontrola 

funkčnosti 

zařízení pro 

odvod kouře a 

tepla. 

Porucha zařízení pro 

odvod kouře; nespuštění 

kouřové zástěny 

Nadýchání se 

kouřem, vyvolání 

paniky, horší 

podmínky pro zásah 
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Použitím Paretovy analýzy a Lorenzovi křivky kumulativních četností byl sestrojen diagram s použitím hodnot rizik z tabulky 

FMEA. 
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Obrázek 10 - Graf Paretovy analýzy 

Osa x znázorňuje jednotlivé problémy. Na ose y je vyznačena na levé straně velikost rizika (0 – 400) a na pravé straně je vyznačena 

procentuální část ze sumy všech četností (0 – 100). 
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Legenda: 

1.    Chybí - neexistuje 
2.    Zastaralá 
3.    Nedostatky ve zpracování 
4.    Doba potřebná pro evakuaci (dlouhá) 
5.    Neprofesionální vystupování 
6.    Nerespektování pokynů evakuačního personálu 
7.    Nízká morálka při evakuaci 
8.    Špatná informovanost o činnostech při evakuaci 
9.    Panika 
10. Nízká kapacita únikových cest 
11.  Doba potřebná pro evakuaci (dlouhá) 
12.  Kluzká podlaha 
13.  Zpoždění zahájení evakuace 
14.  Zakouřené prostředí 

 

 

Paretova analýza mi určila kumulativní četnost, která je potřebná pro tvorbu Lorenzovy křivky. 

Lorenzova křivka nám stanovila, že největšími problémy bezpečné evakuace jsou nedostatky 

ve zpracování bezpečnostní dokumentace, doba potřebná pro evakuaci (dlouhá) z důvodu špatné 

připravenosti personálu na mimořádnou událost, nevhodná podlaha vzniklá špatným výběrem 

materiálu, který je po spuštění sprinterových hlavic (namočení) velmi kluzký, zpoždění zahájení 

evakuace z důvodů špatné slyšitelnosti evakuačního rozhlasu nebo jazykové bariéry. Mezi méně 

závažné problémy, které se však také dostaly do prvních 20%, patří zastaralá bezpečnostní 

dokumentace, neprofesionální vystupování zaměstnanců v průběhu evakuace, neuposlechnutí 

pokynů evakuačního personálu zákazníky a dlouhá doba potřebná pro evakuaci z důvodu špatně 

zvolených informačních zdrojů, nevhodné označení únikových tras, dispoziční řešení stavby nebo 

nepřehledných informačních cedulí. 

 

Z analýzy tedy vyplývá, že největším problémem jsou nedostatky ve zpracování dokumentace. 

Z tohoto důvodu jsem se rozhodla navrhnout nový evakuační plán, který by odstranil nedostatky 

obsažené v původním plánu.  
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10 Návrh nové struktury a obsahu evakuačního plánu 

Podle mnou navrženého plánu evakuace velkého obchodního centra jsem vytvořila nový plán 

evakuace obchodního centra Avion Shopping Park.  

Do evakuačního plánu není zahrnutý evakuační plán dětského koutku, protože dětský koutek má 

vlastní evakuační plán a evakuační cesty.  

 

1) Textová část 

 

I. Všeobecné zásady provádění evakuace, upřesněné pro možná ohrožení spravované 

budovy, včetně výčtu kritérií pro rozhodování o evakuaci 

Řízení evakuace zajišťuje velitel ostrahy případně službu konající člen ostrahy ve velínu 

bezpečnostní služby centra (dále jen „ řídící evakuace“), po příjezdu jednotky HZS přebírá 

rozhodování velitel zásahu. 

 

Zajištění průběhu evakuace v příslušných sektorech provádějí další „pověřené osoby“. 

Pověřenými osobami jsou: 

• členové ostrahy 

• pracovníci dětského koutku 

• jednotliví nájemci a jejich zaměstnanci 

 

Události, které si mohou vyžádat evakuaci nákupního centra jsou:  

• Požár 

• Bomba nebo jiný typ ohrožení  

• Technické problémy  

• Sociální nepokoje nebo vzpoury  

• Nebezpečí plynoucím z počasí nebo přírodní katastrofy  

 

Vnitřní směrnice v těchto situacích počítá s evakuací obchodního centra, tedy je s nimi počítáno i 

v původním evakuačním plánu. Po zvážení situací jsem dospěla k závěru, že je jejich složení 

dostačující. Ve svém plánu jsem se rozhodla uvést situace, při nichž jsou vymezeny přesné 

příčiny pro evakuaci, nebo při nichž může být vydán povel k evakuaci. 
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II. Předpokládané počty evakuovaných, upozornění na osoby vyžadující zvýšenou péči 

Maximální počet zákazníků, pro které bude evakuační plán navrhován je 6 000. Tento počet 

zákazníků se v Galerii obchodního centra vyskytuje v čase svátků, oslav a velkých výprodejů. 

Ve stejnou dobu se v Galerii obchodního centra nachází asi 750 zaměstnanců.  

 

Budova počet zákazníků max. počet 
zaměstnanců Celkem 

MALL + LINK  2 000 250 2 250 

VÝŠKOVICKÁ 4 000 500 4 500 

 

Při evakuaci nesmíme zapomínat na osoby vyžadující zvýšenou péči a být jím v rámci svých 

možností nápomocni. Důležitá je kontrola všech míst, kde tito lidé mohou mít problémy 

s koordinací a tím i následné problémy s evakuací. Zároveň je třeba zkontrolovat všechny toalety, 

kabinky a jiná možná místa, kde by se mohli nacházet lidé s poruchou sluchu.     

Pro evakuaci se počítá s 15% osob se sníženou schopností pohybu a s 5% osob neschopných 

samostatného pohybu. 

 

III. Časové limity pro evakuaci 

Minimální doba potřebná k evakuaci budovy MALL + LNIK + ALBERT HYPERMARKET je 

13,5 minuty. Pro budovu VÝŠKOVICKÁ to pak je 17,5 minuty. 

 

IV. Způsob vyrozumění pracovních orgánů pověřených řízením evakuace, uvedení 

vybraných pracovníků a spojení s nimi; ze kterého bude evakuace řízena 

K organizaci evakuace využívá řídící evakuace komunikační prostředky bezpečnostní služby. 

Řízení evakuace provádí řídící evakuace za pomoci pověřených osob. Odblokování únikových 

východů zajišťuje systém EPS. 

 

Řídící evakuace informuje o vyhlášení evakuace vedení centra a zástupce jiných organizací, které 

působí na pracovištích obchodního centra. 

 

Pověřené osoby musí zajistit, aby byly průchodné všechny únikové cesty (složení křídel 

karuselových dveří) a aby bylo zamezeno v odchodu osob do podzemních garáží. 
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Kontrolu objektu po evakuaci provádějí pověřené osoby. Informaci o provedené evakuaci 

předávají řídícímu evakuace. 

 

Evakuované osoby se ze žádného důvodu nesmí vracet do obchodního centra před ukončením 

evakuace! 

 

V. Uvedení vybraného pracovníka, který bude provádět evidenci evakuovaných 

zaměstnanců 

Evakuaci ve vnitřních prostorách nájemních jednotek zajišťují zaměstnanci nájemců s cílem, aby 

všechny osoby opustily neprodleně prostor jednotky. Pověřený vedoucí jednotky nebo jeho 

zástupce na závěr zkontroluje veškeré prostory, zda zde někdo nezůstal, jednotku uzamkne a 

odebere se na předem určené shromaždiště tohoto nájemce mimo objekt centra, kde provede 

kontrolu přítomnosti všech na směně pracujících zaměstnanců. O skutečném stavu pak podá 

osobně informaci pracovníkovi bezpečnostní služby nebo správy centra na centrálním 

shromaždišti evakuovaných. Tato osoba pak také vede evidenci evakuovaných zaměstnanců 

do předem připravené karty pro evidenci evakuovaných zaměstnanců (karta pro evidenci 

evakuovaných osob se nachází v grafické části evakuačního plánu). 

 

VI. Přehled úkolů při evakuaci osob 

Řídící evakuace 

• Vyhlašuje a organizuje evakuaci, koordinuje všechny činnosti 

• Řídí evakuaci a uděluje pokyny pověřeným osobám 

• Oznamuje vyhlášení evakuace vedení centra 

• Podává informace veliteli zásahu 

• Koordinuje činnosti pověřených osob s velitelem zásahu 

• Eviduje vyklizení částí objektu podle informací od nájemců získaných na shromaždišti 

evakuovaných 

• Rozhoduje o evakuaci materiálu 

• Navrhuje osobu odpovědnou za střežení evakuovaného materiálu 

• Ukončení evakuace informuje velitele zasahující jednotky 
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Pověřené osoby 

• Na výzvu řídícího evakuace prověřuje rozsah hrozby 

• V případě požáru v lokalitě stanoviště zasahuje jako člen preventivní požární hlídky 

• Organizuje evakuaci v lokalitě stanoviště 

• Zajišťuje otevření únikových cest – složení karuselových dveří 

• Brání odchodu osob do prostoru podzemních garáží 

• Napomáhá při evakuaci osobám se sníženou schopností pohybu 

• Po ukončení evakuace provádí kontrolu přidělených prostor a informují řídícího evakuace 

• Poskytuje první pomoc 

• Brání návratu evakuovaných osob zpět do objektu 

• Zajišťuje plnění dalších úkolů řídícího evakuace nebo velitele zásahu   

         

VII. D ůležitá telefonní čísla správy centra 

Manager: Kateřina Ježková      606 649 XXX 

M&S manager: Radim Gavenda      724 073 XXX 

Centre smluvní partner pro bezpečnost Pyrex    602 782 XXX 

V evakuačním plánu je na posledních třech místech telefonních čísel uvedeno z bezpečnostních 

důvodů XXX. V neveřejné verzi plánu jsou čísla samozřejmě kompletní. 

 

VIII. Dopravní, zdravotnické a pořádkové zabezpečení evakuace 

Dopravní zabezpečení evakuace provádí v případě evakuace jednotky městské a státní policie. 

Jejich hlavním úkolem je zamezení dalšího příjezdu zákazníků na parkoviště nákupního centra a 

zvládání dopravní zácpy vzniklé hromadným odjezdem zákazníků v důsledku evakuace.  Zároveň 

zajišťují usměrňování pohybu osob z evakuovaného objektu, pomáhají osobám se sníženou 

schopností pohybu, dohlížejí na úplnost evakuace a zajištění plynulosti evakuace, zejména 

zamezení návratu evakuovaných osob zpět do objektu. 

 

První pomoc postiženým osobám je prováděna dle možností ostatními evakuovanými osobami, 

po příjezdu pak lékařskou záchrannou službou. Příjezd lékařské služby je primárně naplánován 

na hlavní parkoviště před obchodní centrum. Toto místo se může změnit v souvislosti s přesným 

umístěním mimořádné události. V případě zranění je důležité na polohu zraněné osoby upozornit 
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lékařskou nebo bezpečnostní službu. Upozornění na zraněnou osobu můžeme provést buď 

osobně anebo na telefonním čísle 112.  

 

IX. Zp ůsob varování osob, pokyny pro chování osob 

Evakuace je vyhlašována akustickým hlášením evakuačním rozhlasem s možností hlášení 

z velínu ostrahy. 

 

Vyhlášení evakuace probíhá ve dvou fázích: 

1) Vyhlášení Varovného signálu - hláška „KÓD TISÍC“ - upozornění pro pracovníky ostrahy a 

zaměstnance, že může dojít k vyhlášení poplachu - výzva k evakuaci dětského koutku, který je 

evakuován přednostně. Děti budou odvedeny na určené místo vně objektu. 

2) Vyhlášení „EVAKUACE“ - evakuace se vyhlašuje samostatně pro jednotlivé oddělené části 

objektu: MALL+LINK, Výškovická a hypermarket Albert - pracovníci ostrahy jsou povinni 

zajistit plynulý průběh evakuace.  

 

Varovný signál:  

"Prosím o pozornost všech zaměstnanců. Kód 1000 byl spuštěn v...X.. "(X je označení místa 

požáru tak, jak jsou tato místa definována na ovládacím panelu). Toto oznámení se opakuje 

nejméně 3 krát. Jakmile velitel požární hlídky zkontroluje označené místo a rozhodne, že nákupní 

centrum nebude třeba evakuovat, dojde k zahlášení signálu „vše v pořádku“. 

 

Signál vše v pořádku:  

"Prosím o pozornost všech zaměstnanců. Kód 1000 je ukončen. ” Rozhodne-li požární hlídka 

o evakuaci obchodního centra, musí být zahlášeno „oznámení o evakuaci“ . 

 

Oznámení o evakuaci:  

„Prosím pozor! Prosím pozor! Důležité hlášení pro všechny zákazníky. Z technických důvodů 

vás musíme požádat, abyste okamžitě opustili nákupní centrum. Přejděte prosím ke dveřím 

s označením NOUZOVÝ VÝCHOD a pokračujte ven z budovy.  Naši zaměstnanci vám ukáží 

nejrychlejší cestu ven z budovy. Prosím řiďte se jejich instrukcemi. Děti z dětských hřišť a 

koutků už jsou na cestě ven z budovy a bude možné si je vyzvednout na shromaždišti mezi 

budovou obchodního centra a Kauflandu.“ 
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Tato zpráva musí být hlášena opakovaně! Zaměstnanci pracující v bezpečnostním centru musí 

zahlásit varovný signál bezprostředně po obdržení požárního poplachu.  

 

Zaměstnanci ostrahy sloužící v bezpečnostním centru musí:  

• Okamžitě získat informace o tom, z které část budovy byl aktivován poplach, pokud tato 

informace není součástí EPS. 

• Jít do místa aktivace poplachu a zkontrolovat, čím byl poplach způsoben.  

• Ačkoli není vidět žádný oheň, ujistit se vizuální kontrolou detektoru, který spustil 

poplach. 

• Neprodleně o svém nálezu informovat hasiče.  

• Jestliže je zjištěn otevřený oheň, je důležité správně zvolit, zda evakuovat. 

 

X. Určení místa, na kterém se bude soustřeďovat evakuovaný materiál, a určení způsobu 

jeho střežení. 

Evakuace materiálu se neprovádí. V případě rozhodnutí řídícího evakuace se evakuace materiálu 

provádí až po ukončení evakuace osob a kontrole objektu, a to pouze na pokyn velitele zásahu. 

Shromaždiště evakuovaného materiálu určí velitel zásahu dle situace. Jeho střežením pověří člena 

ostrahy objektu. 

 

XI. Zajišt ění ostrahy vyklizených prostor a jejich uzavření 

Zajištění ostrahy evakuovaných prostor a jejich uzavření provádí bezpečnostní služba 

obchodního centra Avion Shopping Park. V případě potřeby pak se zajištěním ostrahy 

vypomáhají jednotky státní nebo městské policie.  

  

XII. Provád ění uzávěr komunikací v okolí evakuované budovy 

Uzávěry komunikací v okolí obchodního centra provádí dle svého uvážení jednotky státní nebo 

městské policie.  

 

XIII. Uzav řené smlouvy a dohody ve věci zabezpečení evakuace 

Avion Shopping Park nemá žádné smlouvy ani dohody pořízené pro případ evakuace, a to 

z důvodu soběstačnosti celého obchodního centra.  

 



48 

 

2) Orientační propočty 

• rámcový rozpočet, vyjadřující očekávané náklady (výdaje) na provedení 

evakuačních opatření. 

Obchodní centrum nemá žádné náklady vyplývající jak z opatření, tak i z celého průběhu 

evakuace.  

 

• časovou analýzu evakuace z hlediska průběhu působení vyhodnocených ohrožení 

(časových limitů) 

Výpočet časového limitu pro budovu MALL + LINK 

 

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

td = 1min 

 

tv – 3 min 

tv  = T1+T2  

T1 = 0 

T2 = 2,75 

 

tr – 3 min. 

tz – 3 min. 

 

 

min5,333,21u =+=t  

RSET = 1+3+3+3+3,5 = 13,5 min 

 

Výpočet časového limitu pro budovu VÝŠKOVICKÁ 

 

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

td = 1min 

 

tv – 5 min 

tv  = T1+T2 
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T1 = 1 min 

T2 =  4 min 

 

tr – 3 min. 

tz – 3 min. 

 

( ) ( ) ( )
min4,5
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RSET = 1+5+3+3+5,4 = 17,4 min 

 

3) Grafická část 

 

Místa shromažďování, místa zdravotnické pomoci, znázornění směru únikových cest 

v jednotlivých podlažích 

Shromaždiště evakuovaných dětí z dětského koutku je umístěno za objektem MALL+LINK a je 

označeno předepsaným piktogramem. Shromaždiště veřejnosti není určeno a osoby jsou pouze 

odvedeny vně objektu. 
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Obrázek 11 - Požární a  evakuační plán pro budovu MALL + LINK 
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Obrázek 12 - Požární a  evakuační plán pro budovu VÝŠKOVICKÁ 
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II. Karta pro evidenci evakuovaných zaměstnanců 

Tabulka 6 - Karta pro evidenci evakuovaných zaměstnanců pro budovu Výškovická 

Karta pro evidenci evakuovaných zam ěstnanc ů  
Budova:  Výškovická 

1. 4 You/Broadway     31. Knihkupectví Dobrovský     61. Telefonica O2  

2. A3 Sport     32. La Farfalla     62. Tchibo  

3. Biba     33. La Stella     63. Timeout  

4. Bijou Brigitte     34. Lindex     64. Tommy Hilfiger  

5. Blažek     35. Lolita – nehtové studio     65. Top Fitness de Luxe  

6. Body Basics     36. Luis     66. Top fitness restaurant  

7. Bushman     37. Marks&Spencer     67. Tornádo  

8. Bystroň – zateplení, a.s.     38. mBank     68. Villeroy Boch  

9. Coccodrillo     39. Mixer     69. Yves Rocher  

10. Cropp Town     40. Motivi     70. 
Zdravotní pojišťovna 
Média  

11. Cut & Color – kadeřnictví     41. New Yorker     71. 
Zeppelin caffé-
restaurant  

12. Česká pošta     42. Office Shoes     72. Zlatnictví Kubis  

13. Česká spořitelna     43. Oxalis           

14. DM drogerie     44. Pepe Jeans           

15. Douglas     45. Pompo toys           

16. Dům značkové módy     46. Profimed           

17. Envy     47. Puma           

18. Flormar     48. RL Klenoty           

19. Funky Fish     49. Rockpoint            

20. Gameshop     50. S.Oliver           

21. Gold Pralines     51. SARA           

22. Grandoptical     52. Sempre           

23. Gratulant     53. Sephora           

24. Hannah     54. Sisa          

25. Chicco – Baby Expert     55. Skiny          

26. Ice Cream Bar     56. Sony Center          

27. Inmedio – trafika     57. Sparky´s          

28. iStyle     58. Sportisimo          

29. Karlova pekárna     59. Svatební salón          

30. KLEIBLOVÁ, s.r.o.     60. Tally Weijl          
                      
Vypracoval:     Datum:    
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Tabulka 7 - Karta pro evidenci evakuovaných zaměstnanců pro budovu MALL+LINK+Albert hypermarket 

Karta pro evidenci evakuovaných zam ěstnanc ů  
Budova:  MALL + LINK + Albert hypermarket 

1. Albert Hypermarket     31. Gemini     61. Reserved   

2. Alema     32. Goldmeister     62. Řeznictví   

3. Asijské bistro Labuť     33. H&M     63. Segafredo   

4. Athletes World      34. Hortis – květinářství     64. Silvex stříbro   

5. B.A.D. mode     35. Humanic     65. Sušené plody a oříšky   

6. Baťa     36. Indeco – skříně na míru     66. Svět koření   

7. Batavia     37. Jeans Machine     67. Swatch   

8. Bea Moda     38. Kadeřnictví Klier     68. Swedish shop IKEA   

9. Benetton     39. Kenvelo     69. Šatna   

10. Bepon     40. Klenoty Aurum      70. Tabák Valmont   

11. Bistro & Cafe     41. Kosmetika Golden Rose     71. TaTa   

12. Bižuterie     42. L´Occitane     72. T-Mobile   

13. Blend     43. Lékárna     73. Top time   

14. C&A      44. Madonna     74. Ugo Juice Bar   

15. Camaieu     45. Mango     75. UPC   

16. Cashpoint – směnárna     46. Mania     76. Velkoplošná autodráha   

17. Coffee Shop Company     47. Marionnaud parfumerie     77. Vitaland   

18. Comfor store     48. Minit – opravna obuvi     78. Vodafone   

19. Comtessa     49. Mobilservis.eu     79. William & Delvin   

20. Čaj a káva     50. Motor Jeans     80. Wok Food   

21. Čedok – cestovní kancelář     51. Nikol fashion     81. Zebra   

22. Česká pojišťovna     52. on Style     82. Zlato – stříbro   

23. 
Česká průmyslová zdravotní 
pojišťovna     53. OP Prostějov     83. Župany   

24. Datart     54. Orsay          

25. Deichmann     55. Pierre Cardin          

26. Divoký býk     56. Pietro Filipi          

27. Dyrberg/Kern     57. Pizza World          

28. Fisher – cestovní kancelář     58. Planeo Quick Time          

29. Fokus Optik     59. Private Member          

30. Galex     60. Promod          
                      
Vypracoval:     Datum:    
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III. Evakua ční karta 

 
Obrázek 13 - Evakuační karta budova MALL + LINK 
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Obrázek 14 -  Evakuační karta budova VÝŠKOVICKÁ 
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Obrázek 15 - Anglická verze Evakuační karty 
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Karta pro evidenci evakuovaných zaměstnanců slouží k rychlému přehledu evakuovaných 

nájemců. Jelikož má každý nájemce povinnost nahlásit vedoucímu evakuace, že evakuace jimi 

pronajatých prostor proběhla v pořádku, je takto provedená karta velmi praktická. Hledání v kartě 

je jednoduché díky abecednímu seřazení nájemců. Za každým jménem nájemce pak je prostor 

pro odškrtnutí zdárně provedené evakuace.  

 

Evakuační karta slouží nájemcům k rychlé orientaci v pravidlech evakuace. Karta by měla být 

vždy v místě snadno dostupném tak, aby si nájemce tato pravidla mohl zopakovat nejen 

při vyhlášení „Kódu 1000“, ale i kdykoli během pracovní doby. Zároveň by měl být takto také 

vyřešen problém neznalosti povinností při evakuaci z důvodu častého střídání zaměstnanců 

v obchodech. Pokud se zaměstnanec bude řídit pravidly uvedenými na evakuační kartě, proběhne 

evakuace bez problémů. Přední strana karty také nabízí odpovědi na otázky nejčastěji kladené 

zákazníky.  

Druhá část karty pak nabízí evakuační mapu s vyznačením evakuačních východu. Návrh karty 

počítá se zaznačením individuálně každému nájemci místo jejich obchodu a zakreslením pro něj 

nejlepších evakuačních tras. Takto budou moci sami nájemci poslat zákazníky v průběhu 

evakuace správným směrem a napomoci tak plynulosti evakuace. 

Evakuační karta nabádá zaměstnance k uzamčení jimi pronajímaných prostor po zdárně proběhlé 

evakuaci. Nájemní smlouvě všech nájemců je povinnost odevzdat zapečetěnou kopii klíče 

na velín bezpečnostní služby, tím je ošetřeno, že i v případě rozšíření požáru do pronajímaných 

prostor bude možno tento požár zdolat. 

Evakuační karta v anglickém jazyce by měla pomoci s evakuací zahraničních návštěvníků 

obchodního centra. Anglická verze karty muže být umístěna ze zadní strany Evakuační karty a 

být tak k dispozici zaměstnanci. Druhou variantou je její vytištění na zvláštním papíru, takže 

může být kdykoli k dispozici zahraničním zákazníkům. 

 

Dalším mým návrhem pro zlepšení a urychlení evakuace je Karta obecných zásad pro evakuaci 

(viz Obrázek 16 - Obecné zásady pro evakuaci), která je využitelná jako základní návod 

návštěvníkům obchodního centra, pro rychlou a bezpečnou evakuaci. Je statisticky dokázáno, že 

každé přečtení evakuačních pravidel vede k menší panice v případě „ostré“ evakuace.  

 



58 

 

 
Obrázek 16 - Obecné zásady pro evakuaci 
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11 Porovnání původního evakuačního plánu s novým návrhem 

Původní evakuační plán, který je zobrazen v Příloze č. 1., neřešil problematiku ohledně předání 

informací o evakuaci pro jednotlivé nájemce. Proto také při nácviku evakuace vznikaly 

nedorozumění, protože jednotliví nájemci si nebyli jistí činnostmi, které je nutné provést při a 

v průběhu evakuace. Původní evakuační plán dále neobsahuje doporučení pro nájemce, jaké 

otázky by měly být zodpovězeny ještě před zahájením samotné evakuace. To se ukázalo hlavním 

nedostatkem při požáru v obchodním centru Paladium v Praze 20. února 2010. Jednotliví nájemci 

místo evakuace nejprve obvolávali své nadřízené, protože nevěděli, zda mohou opustit svůj 

obchod aniž by jej zabezpečili. Další problém, který se řešil, byl jak naložit s hotovostí. Zda ji 

nechat v pokladně, nebo si hotovost vzít s sebou. Existuje totiž šance, že se někdo ze zákazníků 

místo do evakuace pustí do rabování. Proto můj nový návrh, předkládá nájemcům doporučení, 

aby si tyto otázky odpověděli dopředu a tím byl zabezpečen hladký průběh evakuace. Po přečtení 

nového evakuačního plánu, by měl každý vědět, jak bude evakuace probíhat. 

 

 
Obrázek 17 - Schéma původního evakuačního plánu 
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Do návrhu nového evakuačního plánu jsem z původního evakuačního plánu rozšířila část 

„Průběh evakuace osob“ o přesnější popis, jak se vyhlašuje evakuace. Ostatní části původního 

evakuačního plánu jsem použila i v návrhu nového evakuačního plánu. 

Protože neexistuje přímá legislativa, která by nařizovala, co má evakuační plán obchodního 

centra obsahovat, použila jsem legislativní nařízení viz [10], [20], která má obecná evakuace 

obsahovat. Navíc jsem připojila části, které jsou vhodné pro použití v obchodních centrech, kde 

je velký počet jednotlivých nájemců a velká hustota zákazníků tj. osob, kteří nejsou seznámeni 

s evakuačním plánem.  

Mezi tyto nově vytvořené části patří grafická část, ve které jsou obsaženy zásady pro bezpečnou a 

hladkou evakuaci, seznamy pro kontrolu úplnosti evakuace osob - nájemců, evakuační karta, 

která obsahuje seznam činností při zahájení evakuace, včetně její anglické verze, která bude 

sloužit pro poskytnutí informací zahraničním zákazníkům. 

Dále nový návrh evakuačního plánu obsahuje orientační propočty, které korelují s výsledky 

dosaženými při cvičných evakuacích. Tyto propočty, vytvořené pomocí postupů obsažených v 

kapitole obecná část evakuace, obsahují minimální dobu potřebnou k evakuaci všech zákazníků a 

zaměstnanců z obchodního centra. 
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Obrázek 18 - Schéma návrhu nového evakuačního plánu 

 



62 

 

12 Závěr 

Správně zpracovaná bezpečnostní dokumentace je zárukou bezpečného prostředí 

pro všechny osoby pohybující se v daném objektu. Proto je velmi důležité věnovat bezpečnostní 

dokumentaci odpovídající pozornost. Laxní přistup k této problematice může znamenat ztráty 

nejen na majetku, ale i na životech. 

V teoretické části své práce jsem se snažila objasnit pojmy a právní normy spojené s touto 

problematikou, stručně se vyjádřit k historii obchodního centra. Dále jsem zde popsala 

bezpečnostní dokumentace z obecného hlediska. Závěr teoretické části se pak věnuje plánování 

evakuace a jeho obecným parametrům. 

V praktické části jsem popsala již existující dokumentaci v tomto obchodním centru, 

pro kterou jsem následně zpracovala analýzu bezpečné evakuace. Z výsledků analýzy byla 

zjištěna nebezpečí, která mohou ohrožovat jak zaměstnance, tak i návštěvníky. Na tato nebezpečí 

jsem ve své diplomové práci upozornila a navrhla pro vybrané obchodní centrum nový evakuační 

plán. Dále jsem ve své práci navrhla Evakuační kartu, která by měla být v případě vzniku 

mimořádné události vodítkem ke správně provedené evakuaci pro každého z nájemců. Zároveň 

jsem tak vyřešila problém neznalosti evakuačních rutin v důsledku častého propouštění starých a 

nabírání nových zaměstnanců. Také jsem ve své práci zpracovala Karty pro evidenci 

evakuovaných osob, které by měly urychlit práci osoby pověřené evidencí evakuovaných osob. 

Cíle své práce jsem splnila. Stávající bezpečnostní dokumentace byla popsána v kapitole 

Obchodní centrum Avion Shopping Park, v části Existující bezpečnostní dokumentace. Analýza 

ohrožení zaměstnanců a návštěvníků z hlediska vzniku a následků velkých mimořádných událostí 

pak byla provedena v kapitole Analýzy součastného stavu dokumentace a bezpečnosti. 

Na základě zjištěných skutečností jsem navrhla nový evakuační plán, čímž jsem splnila také 

poslední z cílů mé diplomové práce. 

Poznatky uvedené v mé práci byly předány vedení obchodního centra Avion Shopping 

Park a mnou vytvořený nový evakuační plán, stejně jako nebezpečí zjištěná v mnou provedené 

analýze snad napomohou k úspěšnému řešení mimořádných událostí. 
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I. Osoby odpovědné za evakuaci 

Řízení evakuace zajišťuje velitel ostrahy případně službu konající člen ostrahy ve velínu 

bezpečnostní služby centra (dále jen „ řídící evakuace“), po příjezdu jednotky HZS přebírá 

rozhodování velitel zásahu. 

 

Zajištění průběhu evakuace v příslušných sektorech provádějí další „pověřené osoby“. 

Pověřenými osobami jsou: 

• členové ostrahy 

• pracovníci dětského koutku 

• jednotliví nájemci a jejich zaměstnanci 

 

II. Pr ůběh evakuace osob 

Evakuace je vyhlašována akustickým hlášením evakuačním rozhlasem s možností hlášení 

z velínu ostrahy. K organizaci evakuace využívá řídící evakuace komunikační prostředky 

bezpečnostní služby. Řízení evakuace provádí řídící evakuace za pomoci pověřených osob. 

Odblokování únikových východů zajišťuje systém EPS. 

 

Vyhlášení evakuace probíhá ve dvou fázích: 

1) Vyhlášení stavu možného ohrožení - hláška „KÓD TISÍC“ - upozornění pro pracovníky ostrahy 

a zaměstnance, že může dojít k vyhlášení poplachu - výzva k evakuaci dětského koutku, který je 

evakuován přednostně. Děti budou odvedeny na určené místo vně objektu. 

2) Vyhlášení „EVAKUACE“ - evakuace se vyhlašuje samostatně pro jednotlivé oddělené části 

objektu: MALL+LINK, Výškovická a hypermarket Albert - pracovníci ostrahy jsou povinni 

zajistit plynulý průběh evakuace.  

 

Evakuaci ve vnitřních prostorách nájemních jednotek zajišťují zaměstnanci nájemců s cílem, aby 

všechny osoby opustily neprodleně prostor jednotky. Pověřený vedoucí jednotky nebo jeho 

zástupce na závěr zkontroluje veškeré prostory, zda zde někdo nezůstal, jednotku uzamkne a 

odebere se na předem určené shromaždiště tohoto nájemce mimo objekt centra, kde provede 

kontrolu přítomnosti všech na směně pracujících zaměstnanců. O skutečném stavu pak podá 

osobně informaci pracovníkovi BS nebo správy centra na centrálním shromaždišti evakuovaných. 
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Řídící evakuace informuje o vyhlášení evakuace vedení centra a zástupce jiných organizací, které 

působí na pracovištích obchodního centra. 

 

Na organizaci evakuace se podílejí pověřené osoby, které zajišťují usměrňování pohybu osob 

z evakuovaného objektu, pomáhají osobám se sníženou schopností pohybu a dohlížejí na úplnost 

evakuace. Řídící evakuace k zajištění plynulé evakuace a zejména zamezení návratu 

evakuovaných osob zpět do objektu také povolané složky městské a státní policie. 

 

Pověřené osoby musí zajistit, aby byly průchodné všechny únikové cesty (složení křídel 

karuselových dveří) a aby bylo zamezeno v odchodu osob do podzemních garáží. 

Kontrolu objektu po evakuaci provádějí pověřené osoby. Informaci o provedené evakuaci 

předávají řídícímu evakuace. 

 

Shromaždiště evakuovaných dětí z dětského koutku je umístěno za objektem MALL+LINK a je 

označeno předepsaným piktogramem. Shromaždiště veřejnosti není určeno a osoby jsou pouze 

odvedeny vně objektu. 

 

Evakuované osoby se z žádného důvodu nesmí vracet do obchodního centra před ukončením 

evakuace! 

 

První pomoc postiženým osobám je prováděna dle možností ostatními evakuovanými osobami, 

po příjezdu pak lékařskou záchrannou službou. 

 

III. Evakuace materiálu 

Evakuace materiálu se neprovádí. V případě rozhodnutí řídícího evakuace se evakuace materiálu 

provádí až po ukončení evakuace osob a kontrole objektu, a to pouze na pokyn velitele zásahu. 

Shromaždiště evakuovaného materiálu určí velitel zásahu dle situace. Jeho střežením pověří člena 

ostrahy objektu. 

 

IV. Přehled úkolů při evakuaci osob 

Řídící evakuace 

• Vyhlašuje a organizuje evakuaci, koordinuje všechny činnosti 
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• Řídí evakuaci a uděluje pokyny pověřeným osobám 

• Oznamuje vyhlášení evakuace vedení centra 

• Podává informace veliteli zásahu 

• Koordinuje činnosti pověřených osob s velitelem zásahu 

• Eviduje vyklizení částí objektu podle informací od nájemců získaných na shromaždišti 

evakuovaných 

• Rozhoduje o evakuaci materiálu 

• Navrhuje osobu odpovědnou za střežení evakuovaného materiálu 

• ukončení evakuace informuje velitele zasahující jednotky 

 

Pověřené osoby 

• Na výzvu řídícího evakuace prověřuje rozsah hrozby 

• V případě požáru v lokalitě stanoviště zasahuje jako člen preventivní požární hlídky 

• Organizuje evakuaci v lokalitě stanoviště 

• Zajišťuje otevření únikových cest – složení karuselových dveří 

• Brání odchodu osob do prostoru podzemních garáží 

• Napomáhá při evakuaci osobám se sníženou schopností pohybu 

• Po ukončení evakuace provádí kontrolu přidělených prostor a informují řídícího evakuace 

• Poskytuje první pomoc 

• Brání návratu evakuovaných osob zpět do objektu 

• Zajišťují plnění dalších úkolů řídícího evakuace nebo velitele zásahu 

 

V. Důležitá telefonní čísla správy centra 

• Manager: Kateřina Ježková 606 649 XXX 

• M&S manager: Radim Gavenda 724 073 XXX 

• Centre smluvní partner pro bezpečnost Pyrex 602 782 XXX 

 

 

V Ostravě, dne 7. ledna 2010  Kateřina Ježková; 

 Center Manager 

 


