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Anotace 

 

HUSNÍK, Petr. Koncepce evakuace lůţkových oddělení velkých nemocnic,  

diplomová práce, Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2011, 64 s. 

 

Klíčová slova: evakuace, lůţkové zařízení, nemocnice, poţární ochrana, projektování. 

 

Diplomová práce řeší koncepci lůţkových oddělení velkých nemocnic s důrazem  

na evakuaci pacientů. Práci lze tematicky rozdělit na čtyři části. V první části jsou 

zpracovány statistické údaje o poţárovosti a popsány nejtragičtější poţáry zdravotnických 

zařízení u nás i ve světě. Druhá část je věnována projektováním nemocnic. Předposlední 

část je zaměřena na předpoklady evakuace se zaměřením na hendikepované osoby.  

V poslední zcela praktické části se autor zabývá posouzením technického zajištění  

a organizačního zabezpečení lůţkového zařízení ve Fakultní nemocnici Ostrava. 

 

 

 

Abstract 

 

HUSNIK, Petr. Evacuation Concept for Big Hospital Wards, 

thesis, Ostrava: VSB-TU College Ostrava, 2011, 64 p. 

 

Key Words: evacuation, ward, hospital, fire protection, building design 

 

The thesis offers an evacuation concept for big hospital wards emphasizing in-patients’ 

emergency evacuation. The thesis can be divided in four parts – four topics. The first part 

processes statistic data on fire frequency and describes the most tragic fires in hospitals  

in our country as well as abroad. The second part deals with hospital buildings design.  

The third part focuses on emergency evacuation of disabled people above all. In the last, 

quite practical part the author assesses the evacuation equipment and schemes  

in the University College Hospital in Ostrava.  
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1 Úvod 

 Diplomová práce je zaměřena na problematiku evakuace zdravotnických zařízení, 

konkrétně lůţkových oddělení velkých nemocnic. V ČR je rozsáhlá síť zdravotnických 

zařízení různého typu a velikosti. Ze statistických údajů poţárovosti je zřejmé, ţe v těchto 

objektech došlo k mnoha poţárům a bohuţel v některých případech také ke ztrátám lidských 

ţivotů. 

 S projektováním a stavbou velkých nemocnic se nesetkáváme tak často jako u jiných 

typů budov. Velká část zdravotnických zařízení byla postavena před několika desítkami let, 

kdy se při projektování staveb vycházelo ze stavu vědeckých a technických poznatků známých 

v době jejich stanovení. Proto současný stav některých zdravotnických zařízení není 

z poţárního hlediska dostačující a i z tohoto důvodu se přistupuje k rekonstrukcím starších 

nemocnic. 

 Budova, která je vhodným způsobem naprojektována, správně provedena a provozována 

v souladu s právními předpisy, je zárukou poţárně bezpečné stavby. To znamená, ţe je 

zamezeno šíření poţáru uvnitř objektu i mimo něj, je umoţněna bezpečná evakuace osob 

a jednotce poţární ochrany včasný a bezpečný zásah.  

 Zdravotnická zařízení patří mezi specifické objekty. Jsou výjimečné zejména tím, ţe se 

v nich nacházejí osoby se zdravotním hendikepem a to buď dočasným, nebo trvalým. 

Je známo mnoho faktorů, které mohou negativním způsobem ovlivnit průběh evakuace. 

Proto se stávají veškeré činnosti v daném zařízení problematičtější, coţ klade zvýšené nároky 

na způsob zajišťování poţární ochrany. 

 Práce by měla být přínosem nejen pro FN Ostrava, ale také pro ostatní zdravotnické 

zařízení, zejména pro osoby přímo zodpovědné za plnění úkolů v oblasti poţární ochrany. 

Správně provedená evakuace pacientů závisí na celkovém stavu poţární ochrany v daném 

zařízení. Zjednodušeně můţeme mluvit o organizačním zabezpečení a technickém řešení 

poţární ochrany. 

 Cílem práce je vyhodnotit nedostatky v lůţkovém oddělení FN Ostrava a navrhnout 

opatření vedoucí ke zlepšení poţární bezpečnosti. 
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2 Rešerše 

 V této části diplomové práce uvádím nejdůleţitější zdroje, ze kterých jsem čerpal 

informace o poţární bezpečnosti staveb s důrazem na zdravotnická zařízení a také informace  

o evakuaci osob s určitým hendikepem. Mezi významné materiály bych zařadil následující 

monografické publikace. 

 

BRADÁČOVÁ, Isabela. Poţární bezpečnost staveb: Nevýrobní objekty [1].  

Autorka se v knize uvádí základní principy poţární bezpečnosti staveb se zaměřením na 

nevýrobní objekty. Z této knihy jsem čerpal hlavně informace, které se týkají projekční 

činnosti, souvisejících právních předpisů a norem. 

 

FOLWARCZNY, Libor; POKORNÝ, Jiří. Evakuace osob [3]. 

Autoři se v knize zabývají úvahami nad evakuací osob z hlediska poţární ochrany a ochrany 

obyvatelstva. V knize je podrobně rozpracováno členění evakuace a hodnocení evakuace 

z hlediska projektového řešení. Publikace také popisuje jednotlivé činitele ovlivňující 

evakuaci při poţárech. 

 

EMERGENCY EVACUATION PLANNING GUIDE FOR PEOPLE WITH 

DISABILITIES. National Fire Protection Association [2].  

Tento dokument je zpracován formou příručky, která řeší evakuaci hendikepovaných osob. 

Zdravotně postiţené osoby příručka rozděluje do pěti obecných kategorií, od nichţ se odvíjí 

způsob a prostředky evakuace. Zahrnuje nejnovější poznatky o způsobech evakuace osob 

s určitým hendikepem. 

 

ROUTLEY, J. GORDON, and READE BUSH. Hospital Fire Kills Four Patients 

Southside Regional Medical Center Petersburg, Virginia [7]. 

Jedná se o technickou zprávu o poţáru nemocnice v Petersburgu dne 31. 12. 1994. Při poţáru 

zemřely 4 osoby. Technická zpráva analyzuje tuto mimořádnou událost, včetně časové osy  

a fotodokumentace.  

 

Při zjišťování nejtragičtějších poţárů zdravotnických zařízeních nejen u nás, ale hlavně  

ve světovém měřítku mě pomohli především informace, které jsem získal z internetu.  

Pro ověření správnosti zdroje jsem se snaţil čerpat informace z více různých renomovaných 

zdrojů. 
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Dále uvádím hlavní internetové zdroje, které informují o poţárech ve zdravotnických 

zařízeních: 

 http://www.iklimnet.com [27], 

 http://www.medbc.com [28], 

 http://www.fpc.be [29], 

 http://www.nfpa.org [30]. 

 

Vzhledem k charakteru výstupu mé diplomové práce se velmi podstatným zdrojem staly 

především české právní předpisy, jeţ jsou veřejně přístupné na internetovém portálu MV ČR. 

Dalším nezbytným zdrojem se stal tzv. poţární kodex, coţ je soubor norem tematicky 

vyhraněný problematice poţární bezpečnosti staveb. 

 

Mezi velmi významný zdroj řadím spolupráci na řešení poţární bezpečnosti ve FN Ostrava. 

Tímto způsobem jsem získal mnoho cenných zkušeností od krizového managementu 

nemocnice, zastoupeného panem Jaroslavem Chovancem a Ing. Jaroslavem Urbancem. 

Poskytli mně dokumentaci poţární ochrany a také následující tematická videa: 

 FNO – cvičný poţární poplach 25. 6. 2010 – Anesteziologicko – resuscitační klinika, 

 FNO – cvičný poţární poplach 14. 10. 2009 – LDN.   

 

Statistické zpracování údajů do grafů a tabulek a jejich následné vyhodnocení jsem vytvořil 

pomocí statistického sledování poţárovosti GŘ HZS ČR, konkrétní podklady jsem získal  

od pana pplk. Ing. Vladimíra Vonáska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iklimnet.com/
http://www.medbc.com/
http://www.fpc.be/
http://www.nfpa.org/
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3 Problematika evakuace ve zdravotnických zařízeních 

Pojem „evakuace“ je pro většinu lidí dobře srozumitelný a je zřejmé, ţe se lidé musí 

přemístit z ohroţeného prostoru do bezpečí. Ohroţení osob můţe nastat z mnoha různých 

důvodů, nemusí se jednat vţdy jen o poţár. Jsou případy, kdy se lidé musí evakuovat kvůli 

úniku nebezpečné látky, výhruţce bombou, přírodní katastrofě nebo při nefungující 

infrastruktuře nemocnice. 

Zdravotnická zařízení patří mezi specifické budovy, u kterých je evakuace sloţitější.  

Ve většině případů nehraje roli počet osob, ale jejich schopnost se evakuovat. Mezi pacienty 

se vyskytuje mnoho lidí neschopného samostatného pohybu nebo s omezenou schopností 

pohybu a to značně ztěţuje evakuaci. Další problém nastává, jestliţe jsou osoby odkázané  

na přístroje, které je udrţují při ţivotě. Po evakuaci osob se provádí, pokud je to moţné, 

evakuace materiálu a zařízení, které jsou pro majitele nejcennější, nebo by mohly způsobit 

další škody. 

3.1 Základní pojmy 

Úvodem je zapotřebí si vymezit některé základní pojmy, které se objevují v odborné 

literatuře, případně v právních předpisech nebo normách. Přesnou definici evakuace 

v právních předpisech nenajdeme. Všeobecně je evakuace chápána jako krátkodobé opuštění 

potenciálně ohroţeného prostoru průvodními následky poţáru bez pomocí záchranných 

sloţek. Jestliţe však z nejrůznějších příčin není moţné, aby se lidé evakuovali sami,  

a potřebují pomoc zvenčí (jednotkou HZS) jedná se uţ o záchranu osob a nikoli o evakuaci. 

Objektová evakuace – zahrnuje evakuaci osob jedné nebo malého počtu obytných 

budov, administrativně správních budov, technologických provozů nebo dalších objektů. 

Plošná evakuace – zahrnuje evakuaci obyvatelstva z části nebo celého urbanistického 

celku, případně většího územního prostoru, přičemţ obyvatelstvem jsou míněny všechny 

osoby v místech ohroţených mimořádnou událostí s výjimkou osob, které se budou podílet  

na záchranných pracích, na řízení evakuace nebo budou vykonávat jinou neodkladnou činnost. 

Krátkodobá evakuace – ohroţení nevyţaduje dlouhodobé opuštění objektu (prostoru). 

Pro evakuované osoby není zpravidla zapotřebí realizovat opatření související s následnou 

péčí o evakuované osoby, jako je například náhradní ubytování a stravování. 
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Dlouhodobá evakuace – ohroţení vyţaduje dlouhodobé opuštění objektu (prostoru).  

Pro evakuované je zpravidla zapotřebí realizovat opatření související s následnou péčí, jako je 

například náhradní ubytování a stravování. 

 

Objektová evakuace je zpravidla krátkodobá a plošnou evakuaci označujeme jako 

dlouhodobou [3]. 

Zdravotnické zařízení – účelové zařízení, které slouţí výhradně k poskytování 

zdravotnické péče a k činnostem s ní související. 

Lůţkové oddělení – samostatná provozní část zařízení ústavní péče, určená k léčbě 

hospitalizovaných pacientů (skládá se z jedné nebo více lůţkových jednotek, léčebné sloţky  

a řídícího úseku).  

Lůţková jednotka – uzavřený soubor místností slouţících k ošetřování a pobytu 

pacientů; obsahuje lůţkové pokoje, doplňující provozní místnosti a provozní prostory 

(vyšetřovny, pracovny sester, jídelnu, lázeň, sklady, apod.). Lůţková jednotka nesmí mít více 

neţ 50 lůţek pro dospělé pacienty nebo 30 lůţek pro děti [23]. 

Osoby neschopné samostatného pohybu – jsou osoby se sníţenou zrakovou schopností 

vnímání, osoby nepohyblivé (imobilní, jejichţ únik je výlučně závislý na pomoci jiných osob, 

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

pod dozorem (psychiatrické léčebny, nápravná zařízení). 

Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace – jsou osoby se sníţenou sluchovou 

schopností vnímání, osoby se sníţenou pohyblivostí, popřípadě odkázané na částečnou pomoc 

jiných osob (například invalidé, pacienti v sanatoriích, rehabilitačních léčebnách, 

v ambulantních zdravotnických zařízeních apod.), děti od 3 do 6 let nebo osoby starší 60 let 

(mateřské školy, dětské domovy, domovy důchodců, domovy s pečovatelskou sluţbou apod.). 

Úniková cesta – komunikace v objektu nebo na objektu umoţňují bezpečnou evakuaci 

osob z objektu ohroţeného poţárem nebo z jeho části na volné prostranství, popřípadě přístup 

poţárních jednotek do prostorů napadených poţárem (člení se na chráněnou, částečně 

chráněnou a nechráněnou únikovou cestu) [20]. 

evakuace 

objektová evakuace plošná evakuace 

opuštění objektu setrvání osob v objektu 
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4 Statistika poţárovosti ve zdravotnických zařízeních 

Statistika je zpracovaná z údajů poskytnutých GŘ HZS ČR. Na jejich základě byly 

vytvořeny následující tabulky a grafy. Data jsou zpracovaná v rámci zdravotnických zařízení, 

ale také konkrétně na nemocnice. Informace o poţárech v nemocnicích jsem se snaţil získat  

i ze zahraničních zdrojů. 

4.1 Statistické údaje v rámci ČR 

4.1.1 Zdravotnická zařízení 

 Na následujícím obrázku (grafu) je patrné rozdělení zdravotnických budov podle toho, 

kde nejčastěji k poţárům dochází. Dá se konstatovat, ţe nemocnice a léčebny společně  

se zdravotnickými středisky pokryjí skoro veškerou část poţárů vzniklých ve zdravotnických 

zařízeních. 

 

 
Obrázek 1 - rozdělení poţárovosti podle typu zařízení. 

  

 Z grafu uvedeného níţe je patrné, ţe počet poţárů je v posledních několika letech menší, 

i kdyţ pokles nemá jednoznačně sestupnou tendenci. Vyjmečný byl rok 2004,  

kdy ve zdravotnických zařízeních máme zaznamenáno 46 poţárů. 
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Obrázek 2 - počty poţárů v letech 1992 aţ 2010. 

 

Škody způsobené poţáry jakoţto i uchráněné hodnoty se jednotlivé roky diametrálně 

liší. Významné jsou především ty roky, kdy došlo k vyjimečně rozsáhlému poţáru  

ve zdravotnickém zařízení a škoda se pohybovala v řádech miliónů korun. Bliţší podrobnosti  

o největších poţárech jsou uvedeny v další části práce. 

 

 

Obrázek 3 – uchráněné hodnoty a škody v milionech korun. 
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Obrázek 4 – počty zraněných, usmrcených a evakuovaných osob. 

 



 

9 

 Od roku 1992 došlo ve zdravotnických zařízeních kaţdý rok ke zranění osob v důsledku 

poţáru. V tomto ohledu byl nejhorší rok 1997, kdy bylo zraněno 9 osob a navíc byl jeden 

člověk usmrcen. 

 Rok 1994 byl asi nejhorším rokem, který doposud můţeme v statistických tabulkách 

posledních let zaznamenat. Došlo k 55 poţárům, zemřely 2 osoby, 5 jich bylo zraněno  

a evakuováno bylo 132 osob. 

 Jestliţe bychom se podívali více do minulosti, nesmíme opomenout rok 1984,  

kdy v Ústavu sociální péče v Měděnci zahynulo 26 chovanek a několik dalších utrpělo váţná 

zranění. Je jasné, ţe tento poţár byl silně vnímán širokou veřejností a znamenal přelom 

v řešení PO v objektech ústavní péče. 

 V roce 2010 došlo k poţáru v nemocnici v Českých Budějovicích, při kterém uhořela 

osmdesátiletá, nepohyblivá ţena upoutaná na lůţko, bez moţnosti komunikace. Tento případ 

byl mediálně velmi známý a opět vyvolal polemiku o bezpečnosti pacientů  

ve zdravotnických zařízeních. Po několika měsících se někteří zřizovatelé nemocnic rozhodli 

na tuto tragedii reagovat a vybavili pokoje pacientů autonomními hlásiči poţáru. 

 

 

Obrázek 5 - procentuální vyjádření příčin poţárů. 

 

 Jak je patrné z grafu uvedeného výše, tak ze 45 % dochází k poţárům ve zdravotnických 

zařízeních v důsledku nedbalosti. To znamená hlavně kouření, neopatrnost, omyl, hořlaviny  

u topidla a další. Velkou částí příčin poţárů představují technické závady. Jedná se převáţně  

o závady na elektrických spotřebičích, poruchy elektrických rozvodů, atd. Velmi časté jsou 

také úmyslné zapálení a sebevraţedné úmysly. 
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4.1.2 Nemocnice, léčebny a lůţkové části poliklinik 

V této části jsem se zaměřil na statistické údaje, týkají se nemocnic, léčeben  

a lůţkových částí poliklinik. Za posledních 5 let došlo v těchto budovách k 70 poţárům, škody 

činily 15,84 milionů. Usmrcena byla jedna osoba, zraněno 10 osob a evakuováno bylo celkově 

139 osob.  

Rozbor příčin poţárů během posledních pěti let – počty poţárů 

 

Obrázek 6 - rozdělení příčin poţárů během posledních 5 let. 

 

 Nejčastější příčinou poţáru v nemocnicích je technická závada. Jednalo se například  

o proudové přetíţení trafa, zářivkové těleso, vysoušeč rukou, jistič, bubnovou sušičku prádla, 

kompresor chladničky, topné těleso myčky, myčka sanitárního zařízení, mikrovlnná trouba, 

elektrický zkrat na počítači, barevný televizor, ventilátor atd. Další problematickou skupinou 

je nedbalost. Do této kategorie zařazujeme hlavně kouření, ponechání elektrického vařiče  

bez dozoru a zanedbání bezpečnostních předpisů. Velmi častým případem v nemocnicích  

je úmyslná snaha vzít si ţivot. 

 

Z rozboru příčin vzniku poţáru stojí za povšimnutí to, ţe v 10 případech byla na vině 

závada zářivky. Alarmující je především jiţ zmíněný případ v Českých Budějovicích, 

kdy na lůţku uhořela osmdesátiletá ţena. Problém je v tom, ţe na rozdíl od klasické ţárovky, 

která kdyţ praskne, přestane svítit, zářivky i při rozţhavení elektroinstalace nadále svítí. 

Závada je tedy pouhým oken těţko zjistitelná. Kryt svítidla se vinou závady na elektrickém 

zařízení rozţhaví a natavený plast odkapává. Jestliţe je pod osvětlením dobře hořlavý 
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materiál, dochází k zapálení tohoto materiálu a následnému poţáru. To se zřejmě stalo 

i v tomto tragickém případě, kdy odkapávající plast zapálil lůţko pacientky [26]. 

Mezi další významné iniciátory poţáru můţeme zařadit různé typy praček a ledniček, 

popřípadě dalších spotřebičů, které se v nemocnicích běţně pouţívají. Bliţší informace 

uvádím v příloze A. 

Rozbor likvidace poţárů v nemocnicích v posledních dvou letech 

 Nejvíce poţárů zlikvidovala jedna jednotka poţární ochrany. Ve 29 % procentech 

případů však poţár zlikvidovali zaměstnanci nebo poţární hlídky hasicími přístroji  

a poţárními hydranty. Podle mého názoru je to pozitivní bilance toho, ţe zaměstnanci 

nemocnic jsou v mnoha případech dobře připraveni zvládnout krizovou situaci v případě 

poţáru.   

 

 

Obrázek 7 - způsob likvidace poţárů v letech 2008 aţ 2010. 

 

Další statistické data související s poţáry v nemocnicích 

 průměrná doba od zpozorování do likvidace poţáru je 50 minut, 

 v letech 2006 aţ 2010 EPS celkem 13 krát fungovala správně, v 9 případech byla EPS 

instalována jinde neţ vznik poţár. 
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4.1.3 Největší poţáry nemocnic v ČR v letech 2001-2010 

Jestliţe hodnotíme poţáry z hlediska škody, kterou způsobily, patří mezi ty nejhorší 

poţár patologie Thomayerovy nemocnice v Praze z roku 2008, kde způsobená škoda byla vyčíslena 

na 10 milionů korun. Dalšími velkými poţáry se staly v roce 2002 poţár v podkroví objektu 

chirurgické kliniky ve FN Olomouc (škoda 4 617 000 Kč) a v roce 2001 poţár operačního sálu interny 

FN v Plzni (škoda 9 552 000 Kč). Další podrobnosti jsou uvedeny v příloze A, tabulce A4. 

4.2 Statistické údaje v rámci zahraničí 

Pro srovnání s ČR jsem se snaţil zjistit, jak jsou na tom ostatní státy z hlediska velkých 

poţárů ve zdravotnických zařízeních. V ČR je poslední velkou tragedií poţár z listopadu 1984, 

kdy v ústavu sociální péče v Měděnci zahynulo 26 chovanek. Touto událostí se inspiroval film 

Filipa Renče z roku 1991 „Requiem pro panenku“. 

4.2.1 Souhrnný přehled velkých poţárů nemocnic 

Tabulkovou formou uvádím vybrané poţáry zdravotnických zařízení ve světě. 

Nejdůleţitějším faktorem mého výběru byl počet usmrcených osob. Snaţil jsem se čerpat  

z více různých zdrojů [27], [28], [29], [30]. Tabulka by se jistě dala ještě významným způsobem 

doplňovat. 

Tabulka 1 - největší poţáry nemocnic v zahraničí 

DATUM 
UDÁLOSTI 

POŽÁR VZNIKL VE 
MĚSTĚ (OBJEKTU) 

ZEMĚ UMRTÍ POZNÁMKA 

26. 5. 2009 
STÁTNÍ NEMOCNICE 

V PROVINCII BURSA 
Turecko 8 

Poţár jednotky intenzivní péče. 

Evakuováno 44 osob. Příčinou poţáru  

byl zkrat elektroinstalace [30], [31].  

13. 8. 2009 
LÉČEBNA  

V TALDYKORGANU 
Kazachstán 38 

Léčebna drogové závislosti. Evakuováno 

40 osob. Příčina poţáru neznámá [32], [33]. 

8. 12. 2006 
LÉČEBNA U MĚSTA 

TAIGA NA SIBIŘI 
Rusko 9 

Psychiatrická léčebna. Evakuováno 

223 osob a zraněno 16 osob [34], [35]. 

9. 12. 2006 
PROTIDROGOVÁ 

KLINIKA V MOSKVĚ 
Rusko 45 

Evakuováno 160 pacientů a 10 jich bylo 

zraněno. Zemřelo 45 ţen [36], [27]. 

10. 4. 2006 
NEMOCNICE 

V PROVNINCII SHANXI 
Čína 27 

Zraněno 8 lidí. Příčinnou poţáru byl 

výbuch v prostorech garáţí [27], [37]. 

15. 12. 2005 

NEMOCNICE 

LIAOYUAN 

V PROVINCII JILIN 
Čína 39 

24 lidí zemřelo na místě a 15 po převozu 

do jiných zařízení. Nemocnice v době 

poţáru disponovala 568 lůţky [38], [39]. 

12. 7. 2005 
NEMOCNICE 

CALDERON GUARDIA 
Costa Rica 21 

V nemocnici bylo 522 pacientů. Zemřela 

vrchní sestra a 2 další sestry [40], [41]. 

23. 12. 2005 

VŠEOBECNÁ 

NEMOCNICE 

NASIRIYA 
Irák 14 

Příčinou poţáru byl pravděpodobně zkrat 

na elektroinstalaci. Zraněno 75 osob [42].  
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29. 8. 2004 NEMOCNICE V HINES USA 1 

Muţ ve svém pokoji kouřil cigaretu, 

zatímco byl připojený na kyslíkovou láhev, 

poţár nepřeţil [27], [43]. 

13. 2. 2003 

PSYCHYATRICKÁ 

LÉČEBNA VE MĚSTĚ 

RANDILOVSHCHINA 
Bělorusko 30 

V budově bylo celkem 62 pacientů.  

Nejpravděpodobnější příčina poţáru 

je úmyslné zapálení [44], [45]. 

2000 
DOMOV DŮCHODCŮ V 

BRÉMÁCH 
Německo 11 Výbuch plynu po stavebních pracích [8]. 

1999 
NEMOCNICE VE 

MĚSTĚ PROMORSK 
Rusko 21 

V nemocnici v tu dobu spalo 85 těţce 

mentálně retardovaných pacientů.  

Věk pacientů 18 aţ 80 let [27]. 

1998 
PLICNÍ CENTRUM V 

MANILE 
Filipíny 20 

Zemřeli hlavně pacienti na jednotce 

intenzivní péče [46]. 

1997 FRANKFURT Německo 8 
Domov pro zdravotně postiţené. 

Příčina poţáru neznámá [47]. 

1996 RICKLINGEN Německo 9 Příčinou poţáru byla nedbalost [8]. 

1994 

MEDICÍNSKÉ 

CENTRUM 

V PETERSBURGU 
USA 4 

Příčinou poţáru bylo kouření pacienta. 

Dotyčný pacient uhořel a další 3 zemřeli 

v důsledku nadýchání kouře [7], [27]. 

1984 
FRIEDENSDORF 

KÖPPERN 
Německo 3 Příčina poţáru bylo ţhářství pacienta [8]. 

1980 ACHEM Německo 9 
Příčinou poţáru bylo zapálení (vzplanutí) 

uloţeného materiálu [8]. 

1972 SHERBORNE Anglie 30 Poţár nemocnice. 

1971 BURGHOEZLI 

 

 

  

KLINIKA BURGHOEZLI 

Švýcarsko 28 Poţár psychiatrické kliniky. 

1960 GUATEMALA CITY Guatemala 225 Poţár nemocnice. 
 

 
1950 MERCY HOSPITAL USA 41 IOWA, DAVENPORT 

1949 EFFINGHAM  USA 77 ILLINOIS 

1942 SEACLIFF Nový Zéland 

Zéland 
37 Poţár psychiatrické kliniky. 

1929 CLEVELAND  USA 125 OHIO 

1918 NORMAN USA 38 OKLAHOMA 

 

4.2.2 Rozbor nejtragičtějších poţárů 

Některé z poţárů uvedených výše jsem se snaţil blíţe specifikovat a zjistit bliţší 

informace o průběhu a následcích těchto poţárů.  

9. 12. 2006 PROTIDROGOVÁ KLINIKA V MOSKVĚ – RUSKO 

Nejpravděpodobnější příčinou poţáru je ţhářství nebo nedbalé zacházení s otevřeným 

ohněm. Zemřelo 45 ţen. Poţár vznikl v kuchyni v nočních hodinách. Nejednalo se o rozsáhlý 

poţár, ale z důvodu hoření plastů vznikalo velké mnoţství kouře, který byl pro pacienty 

smrtelný. Problém byl v pozdním vyhlášení poţárního poplachu. Klinika byla v minulosti 

opětovně upozorňována na nedostatečně řešenou poţární bezpečnost [27]. 
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15. 12. 2005 CENTRÁLNÍ NEMOCNICE LIAOYUAN V PROVINCII JILIN – ČÍNA 

Hned po vzniku poţáru došlo k výpadku proudu. Někteří pacienti ze zoufalosti 

vyskakovali z oken a někteří se spouštěli pomocí svázaných prostěradel. Většina z nich 

skončila s váţnými zlomeninami nebo pád nepřeţili. 

Přímo na místě bylo usmrceno 24 lidí, 15 dalších osob 

zemřelo po převozu do jiných nemocnic. V době 

poţáru bylo v nemocnici 235 pacientů. Nemocnice 

byla poţárem zcela zničena, zásahu se účastnilo 

přibliţně 200 hasičů. 182 lidí ošetřili okolní 

nemocnice. Z toho bylo 95 pacientů, 74 příbuzných,  

11 osob personálu a 2 hasiči. 38 lidí bylo v kritickém 

stavu. Poţár pravděpodobně vznikl v jedné  

z technických místností. Jeden ze zaměstnanců 

nemocnice uţ byl dán do vazby a je vyšetřován kvůli 

porušení bezpečnostních předpisů [38]. 

Obrázek 8 - LIAOYUAN [38]. 

 

12. 7. 2005 NEMOCNICE CALDERON GUARDIA – COSTA RICA 

Poţár vznikl ve čtvrtém patře nemocnice. Nejvyšší dvě 

patra byla zcela zničena. Zasaţeny byly oddělení 

neurologie, neurochirurgie a muţské chirurgické 

oddělení. Při poţáru zemřela vrchní sestra a 2 další 

sestry, které se snaţily o evakuaci pacientů. 

Nemocnice postrádala adekvátní evakuační plán. 

Chyběly hydranty a nouzové osvětlení. V době poţáru 

bylo v nemocnici 522 pacientů. Někteří pacienti se 

zachraňovali skokem z oken nebo pomocí svázaných 

prostěradel. V nemocnici zemřeli další 2 lidé, takţe 

počet objetí se zvýšil z původních 19 na 21 osob [40]. 

Obrázek 9 - CALDERON GUARDIA [40]. 
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13. 2. 2003 LÉČEBNA VE MĚSTĚ RANDILOVSHCHINA - BĚLORUSKO 

Hořelo v psychiatrické léčebně ve městečku Randilovshchina. Jednalo se o velmi 

starou dřevěnou stavbu. Nejpravděpodobnější příčinou poţáru se jeví úmyslné zapálení jedním 

z pacientů. Tento pacient se jiţ dvakrát pokusil budovu zapálit. Další, méně pravděpodobná 

moţnost je nedbalost ze strany zaměstnanců. V budově bylo celkem 62 pacientů, 30 jich 

zemřelo a ostatní měli lehčí poranění. Příčina tak velkého počtu mrtvých pacientů je podle 

dostupných informací špatná reakce nemocničního personálu, který místo aby ihned zavolal 

pomoc a poté evakuoval pacienty, se dlouho dobu snaţil poţár hasit. Toto neštěstí ukazuje  

na velmi špatný stav běloruských zařízení tohoto typu [27], [43]. 

1997 FRANKFURT - NĚMECKO 

Přestoţe v domě pro zdravotně postiţené bylo přítomno 143 osob, v nočních hodinách 

měl sluţbu pouze jeden zaměstnanec. Zvýšení personálu se do této doby nepodařilo prosadit  

z ekonomických důvodů. Hasiči měli ztíţenou práci tím, ţe většina dveří byla zamčena. 

Jednalo se o starý cihlový dům s malými pokoji a úzkými chodbami. Evakuace byla velmi 

sloţitá, protoţe velký počet osob byl upoutaný na lůţko. Evakuace trvala 2 hodiny. 

Zasahovalo 158 hasičů, policistů a několik záchranných sluţeb. 8 osob zemřelo, 84 lidí bylo 

odvezeno na vyšetření do nemocnice. Dům byl velmi zastaralý a nacházelo se tam více osob, 

neţ by bylo vhodné [47]. 

1994 JIŢNÍ STRANA MEDICÍNSKÉHO CENTRA V PETERSBURGU  -  USA 

Poţár vznikl na pokoji pacienta ve čtvrtém 

patře. Příčinnou poţáru bylo kouření pacienta, 

který při poţáru uhořel. Cigarety u něj dříve 

nebyly nalezeny z důvodu jeho práva 

na soukromí. Poţár se rychle šířil a personál  

ho jiţ nedokázal uhasit. Tři pacienti zemřeli ve 

vedlejší místnosti v důsledku udušení kouřem. 

Obrázek 10 - PETERSBURG [7]. 
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Několik hasičů, nemocničního personálu  

i pacientů bylo lehce zraněno, protoţe 

se nadýchali zplodin hoření. V části budovy, 

kde hořelo, byly instalovány automatické 

detektory kouře a také tlačítkové hlásiče. 

Bohuţel sprinklerové SHZ, bylo instalováno 

v jiné části budovy. Největším problémem 

bylo nedodrţení poţární bezpečnosti. 

Obrázek 11 - místo vzniku poţáru,  

osoby v obou místnostech zemřeli [7]. 

 

 

Dveře v místnosti, ve které hořelo, zůstaly 

otevřené a poţár se tak mohl rychleji šířit 

do dalších částí budovy. Poţáru přispívalo 

velké mnoţství hořlavých látek v pokojích 

pacientů. Lůţka byla sloţena z několika 

plastových dílů. Na obrázku vlevo vidíme 

lůţko pacienta před poţárem a po poţáru. 

Je vidět, ţe z lůţka zůstala jen ţelezná 

konstrukce. Důleţitým faktorem bylo, 

ţe mnozí pacienti se dokázali evakuovat bez 

pomoci personálu. Reakcí na tuto událost 

bylo provádění cvičných poţárních poplachů 

a školení personálu. Ve státě Virginie 

se přijala nová poţárně bezpečnostní 

opatření. Od 1. 1. 1998 musí být povinně 

všechny nemocnice vybaveny SHZ [7], [27]. 

Obrázek 12 - nemocniční lůţko[7]. 
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4.3 Charakteristika poţárů zdravotnických zařízení 

Je zapotřebí vyhodnotit specifika poţárů, které vznikají právě ve zdravotnických 

zařízeních oproti budovám jiného charakteru.  

 Poţáry zdravotnických zařízení jsou charakteristické především: 

 přítomností pacientů s omezenou schopností pohybu nebo zcela neschopných 

samostatného pohybu, omezeným mnoţstvím personálu pouţitého k evakuaci, 

nemoţností přepravy pacienta i s lůţkem, závislostí zdraví nebo ţivota některých 

pacientů na přístrojích (elektřina, kyslík), moţností zhoršení zdravotního stavu 

pacientů, 

 sníţenou schopností reakce a sebekontroly u části pacientů s moţností vzniku 

paniky, 

 rozvody vzduchotechniky (skryté šíření kouře), energií, sloţitým dispozičním 

řešením, podzemními prostory a rozsáhlými chodbami, 

 nebezpečím zakouření, nebezpečím ztráty orientace, nebezpečím ionizujícího 

záření, nebezpečím intoxikace, nebezpečím infekce, 

 mechanickým zabezpečením oken, případně dveří zejména v přízemí budov  

a u vybraných speciálních oddělení (psychiatrie, léčebny pro mentálně postiţené), 

 výskytem skladů a pracovišť s přítomností tlakových láhví s hořlavými plyny  

a kyslíkem, stálými rozvody plynů, výskytem hořlavin a dezinfekčních prostředků, 

 speciálním elektrotechnickým a počítačovým zařízením, 

 náročností průzkumu – nutnost vytvoření i několika průzkumných skupin, 

 velkou potřebou dýchací techniky pro evakuaci a vlastní zásah, 

 časovou náročností zásahu, 

 zvýšenými poţadavky na náhradní prostory pro evakuované pacienty. 

 

U zdravotnických zařízení umístěných ve starších budovách lze předpokládat: 

 nesplnění současných poţadavků na PBS, například dělení do poţárních úseků, 

 nevyhovující vnější a vnitřní zásahové cesty, evakuační výtahy, chybějící poţárně 

technická zařízení, 

 malé moţnosti pro odvětrání zplodin hoření, 

 moţnost skrytého šíření poţáru [4]. 
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5 Projektování nových nemocnic 

V současné době ČR disponuje rozsáhlou sítí zdravotnických zařízení různé velikosti  

a zaměření. Fakultní nemocnice v jednotlivých krajích fungují ve většině případů jiţ dlouhou 

dobu, a proto jsou v nich prováděny rekonstrukce, popřípadě se dostavují jejich části. Jelikoţ 

nemocnice byly v mnohých případech postaveny před platností kodexu norem ČSN 73 08 XX  

a legislativa té doby nenařizovala tak přísný postoj k poţární bezpečnosti staveb, nemusí být 

jejich současný stav z hlediska poţární ochrany dostačující. Management nemocnice si je  

ve většině případů tohoto hendikepu vědom a sám se snaţí se alespoň přiblíţit v současné 

době vyţadovanému stavu PO. Některé opatření pro zvýšení poţární bezpečnosti vyţadují 

současné právní předpisy, a nemocnice je musí akceptovat. 

Stát pomocí právních nástrojů formuluje poţadavky na obecnou bezpečnost, aby uchránil 

obyvatelstvo před riziky, označovanými někdy jako rizika ohroţení oprávněných nebo 

veřejných zájmů tak, aby tato rizika byla omezena na společensky přijatelnou úroveň. Takové 

poţadavky jsou předmětem celé řady právních předpisů, technických norem a normativních 

dokumentů, zahrnujících i postupy posuzování a prokazování schody s těmi poţadavky, které 

jsou obsahově zaměřeny na omezení rizik ohroţení ţivota a zdraví osob, zvířat, 

na minimalizaci hmotných ztrát a na ochranu ţivotního prostředí [1]. 

Poţární bezpečnost staveb jde ruku v ruce s ekonomickou situací daného státu  

a ve vnímání společenského rizika. Proto je poţární bezpečnost staveb v různých státech 

diametrálně odlišná. Pozitivně jsou v tomto směru vnímány Švédsko, Norsko, Rakousko, 

Německo, USA, atd. Hůře jsou na tom státy východní Evropy například Rumunsko, Bulharsko 

atd. Mnoho tragických případů se stalo také v Rusku. Zdravotnický systém je problematický 

převáţně v méně rozvojových státech [49]. 

ČR má podle mého názoru v globálním měřítku dobrou úroveň poţární bezpečnosti 

ve zdravotnických zařízeních. Je to vidět i ze statistického sledování poţárovosti. Společnost 

v ČR je velmi citlivá na jakoukoli ztrátu na ţivotě, která by se ve zdravotnickém zařízení 

v důsledku poţáru přihodila. To zvyšuje tlak na nemocnice, aby se snaţily neustále vytvářet 

co nejlepší podmínky pro bezpečnost pacientů a zdravotnického personálu. 
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5.1 Projektování v ČR 

5.1.1 Základní předpisy 

Některé ze základních právních předpisů, které jsou důleţité pro projektování PBS jsou: 

 stavební zákon [11],  

 zákon o poţární ochraně [10], 

 zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 

inţenýrů a techniků činných ve výstavbě [14], 

 vyhláška o poţární prevenci [17], 

 vyhláška o technických podmínkách poţární bezpečnosti staveb [15], 

 vyhláška o obecných technických poţadavcích zabezpečujících uţívání staveb osobami 

s omezenou schopností pohybu a orientace [18] a další předpisy. 

V případě potřeby přesného a podrobného vymezení zákonných ustanovení se vyuţívá 

Doporučení pro pouţití technických norem jako základu pro přípravu technických předpisů. 

Projektovou činnost mohou vykonávat pouze fyzické osoby, které získaly oprávnění 

k výkonu této činnosti podle zvláštních předpisu [14]. 

Projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost zpracování územně plánovací 

dokumentace. Odpovídá rovněţ za bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované 

projektové dokumentace včetně vlivů na ţivotní prostředí. Projektant je povinen přizvat 

ke zpracování dílčích částí projektové dokumentace další oprávněné projektanty s příslušnou 

specializací, není-li způsobilý některou část projektové dokumentace zpracovat sám. 

Odpovědnost projektanta za projektovou dokumentaci stavby jako celku tím není dotčena. 

5.1.2 Problematika norem 

 Od 1. 1. 2000 jsou všechny české technické normy platné, avšak nezávazné. Přesto jsou 

stále přepracovávány, protoţe u většiny běţných staveb lze noremním postupem poměrně 

jednoduchým způsobem prokázat splnění poţadavků daných závaznými právními předpisy,  

a to s poţadovanou mírou spolehlivosti. Zásady PBS jsou koncepčně řešeny otevřeným 

souborem norem tzv. poţárním kodexem, jehoţ počátek platnosti (dříve účinnosti) se datuje 

rokem 1977 [1]. 

 Změnový zákon [12] umoţňuje projektantům postupovat odlišným způsobem neţ je 

postup noremní. § 99 zákona o poţární ochraně [10] opravňuje projektantům pouţít odlišný 

postup (inţenýrský), při kterém dosáhnou alespoň stejného výsledku, jakého by dosáhli 

normativním způsobem. 
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 Základy souboru norem tvoří kmenové normy ČSN 73 0802 pro nevýrobní objekty 

(poţární riziko je určeno výpočtovým poţárním zatíţením) a ČSN 73 0804 pro výrobní 

objekty (poţární riziko je definováno ekvivalentní dobou trvání poţáru, při řešení únikových 

cest se vychází z předpokládané doby evakuace místo z mezní délky únikových cest). 

Obě kmenové normy byly postupně doplňovány normami, které lze roztřídit na normy 

projektové, zkušební, hodnotové a předmětové. Projektové normy (např. ČSN 73 0835)  

a předmětové normy (např. ČSN 73 0873) zpřesňují, zpřísňují nebo zjednodušují normy 

kmenové anebo řeší určitou oblast technického vybavení objektů a inţenýrských sítí. 

Protoţe bylo zapotřebí sjednotit české normy s evropskou legislativou, učinilo se tak 

pomocí normy ČSN 73 0810, která se stala převodníkem mezi ČSN a EN. 

Poţárně technické vlastnosti se ověřují pomocí zkušebních norem a eurokódů. 

Na evropské zkušební normy dnes navazují normy klasifikační. 

Hodnotové normy uvádějí výsledky poţárních zkoušek, popřípadě teoretických 

interpolací a extrapolací výsledků zkoušek vybraných stavebních konstrukcí a hmot. Platnost 

výsledků je časově omezená a neustálé vydávání revizí hodnotových norem by bylo 

nezvládnutelné. Proto GŘ HZS MV ČR vydávalo průběţně aktualizované katalogy, tzv. 

Aktual bulletiny. Výsledky zkoušek lze nalézt také v katalozích výrobců nebo na webových 

stránkách Poţárně atestačního a výzkumného stavebního ústavu v Praze (PAVÚS) [23].         

 
Obrázek 13 - princip zvyšování kvality PBS. 
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5.1.3 Projektování velkých nemocnic 

Při projektování nemocnic se postupuje v souladu s výše uvedenými právními 

předpisy. Uplatňuje se především normový postup podle kmenové normy ČSN 73 0802  

a projektové normy ČSN 73 08 35.  Uvedené normy však nemohou být dostačující, projektant 

musí pouţít další normy řady 73 08 XX a ostatní normy. 

ČSN 73 08 35 - budovy zdravotnických zařízení a sociální péče se člení na: 

 zdravotnická zařízení ambulantní péče, 

 zdravotnická zařízení ústavní péče, 

 zařízení sociální péče, 

 zvláštní zdravotnická zařízení pro děti. 

 

Zdravotnická zařízení ústavní péče se třídí podle počtu lůţek pro pacienty do dvou skupin: 

 skupina LZ1 – lůţkové zdravotnické zařízení s maximálním počtem 15 lůţek 

pro dospělé pacienty nebo 10 lůţek pro děti (případně 10 lůţek při současném výskytu 

dětí i dospělých), 

 skupina LZ2 – lůţkové zdravotnické zařízení s jednou a více lůţkovými jednotkami. 

Poznámka: lůţková jednotka je uzavřený soubor místností slouţících k ošetřování a pobytu 

hospitalizovaných osob. Obsahuje lůţkové pokoje a doplňující provozní místnosti a pomocné 

prostory (vyšetřovny, pracovny sester, jídelnu, lázeň, sklady apod. Lůţková jednotka nesmí mít 

více neţ 50 lůţek pro dospělé osoby nebo 30 lůţek pro děti (případně 30 lůţek při současném 

výskytu dětí i dospělých). 

Velké nemocnice vţdy spadají do skupiny LZ2 a na tyto zařízení jsou kladeny 

poţadavky, které jsou shrnuty do následujícího textu: 

Poţární úseky (PÚ) 

 Jsou vymezeny konkrétní místnosti (prostory), které musí tvořit samostatné PÚ. 

Ve vícepodlaţních objektech musí být kaţdé podlaţí, ve kterém jsou umístěny lůţkové 

jednotky, děleno nejméně do dvou PÚ. To umoţňuje evakuaci pacientů po rovině. 

 V samostatně větraných prostorech oddělujících ARO, JIP a operační oddělení musí být 

dodrţena hodnota přetlaku 25-50 Pa a větrání s dodávkou vzduchu musí zajistit 

patnáctinásobek objemu prostoru za hodinu a to po dobu alespoň 30 minut. Opatření má 

za cíl například umoţnit dokončení operace nebo zredukovat její průběh. Dveře ústící 

do tohoto prostoru z jiných poţárních úseků musí být poţární a současně kouřotěsné, 

klasifikované EI-Sm-C (dveře ústící z prostorů bez poţárního rizika - klasifikace EW-Sm-C). 
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Stupeň poţární bezpečnosti (SPB) 

 Stanoví se podle ČSN 73 0802, ale také lze bez dalšího průkazu pouţít dané hodnoty 

pv a an dle ČSN 730835. PÚ ve vícepodlaţních objektech musí být provedeny nejméně 

ve IV. SPB. Konstrukční systémy musí být nehořlavé a to bez výjimek uvedených  

v ČSN 73 0802, smíšené systémy jsou dovoleny pouze u změn staveb podle ČSN 73 0834  

u stávajících LZ2 s nejvýše sedmi NP a u nových jednopodlaţních objektů. Nepřihlíţí se 

pouze ke konstrukcím nad poţárním stopem posledního NP. 

Stavební konstrukce 

 Přípustné klasifikační poţadavky na dílčí stavební konstrukce či prvky, které musí být 

zajištěny u PÚ lůţkových jednotek, ARO, JIP a operačních oddělení uvádí tabulka 1  

ČSN 73 0835, která platí pro nové objekty i pro změny staveb. U konstrukčních prvků 

s poţadavkem na doplňkovou klasifikaci s1 nesmí být pouţito plastických hmot.  

Pro podlahové krytiny lze pouţít materiály klasifikované podle ČSN EN 13 501-1 do třídy 

A1fl aţ Cfl. 

Únikové cesty (ÚC) 

 Z kaţdého PÚ musí být umoţněna evakuace po rovině, do sousedního PÚ nebo na volné 

prostranství. Jsou dány poţadavky na PÚ, do kterého směřuje evakuace. Komunikace uvnitř 

PÚ (nechráněná ÚC), po které evakuace probíhá, musí být stavebně oddělena stěnami 

z konstrukčních částí druhu DP1 (s výjimkou dveří a zárubní) a nesmí mít větší poţární 

zatíţení neţ 10 kg/m
2
, kromě případů, kde ze všech jednotlivých pokojů je přímý východ  

na volné prostranství. Další podmínky na jednu nechráněnou ÚC z poţárního úseku lůţkové 

jednotky jsou uvedeny v ČSN 73 0835.  

 Mezní délky nechráněných ÚC se stanovují v závislosti na součiniteli a podle  

ČSN 73 0802. Jediná chráněná ÚC typu B do níţ ústí evakuace nesmí být delší neţ 90 m. 

 Šířka nechráněných ÚC mezi PÚ musí být stanovena pro celkový počet osob z více 

obsazeného úseku. Šířka únikových cest, které jsou určeny pro evakuaci pacientů 

neschopných samostatného pohybu po rovině, nesmí být menší neţ 1,1m. Z kaţdého podlaţí, 

určeného pro pobyt pacientů neschopných samostatného pohybu, musí vést alespoň jedno 

schodiště s šířkou ramene a podesty, které umoţňuje manipulaci s nosítky. 

Evakuační výtahy (EV) 

 V jakých případech by měly být zřízeny EV je zřejmé z normy ČSN 73 0835. Pokud 

dveře EV ústí do poţární předsíně, musí být poţární uzávěry chráněné ÚC současně také 

kouřotěsné (klasifikace EI-Sm-C).  EV můţe rovněţ nahradit druhou nechráněnou ÚC, pokud 
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se jím z kaţdého podlaţí zajistí evakuace alespoň 30 % osob neschopných samostatného 

pohybu. EV musí být napájeny ze dvou na sobě nezávislých zdrojů a musí zajistit dodávku 

elektrické energie po stanovenou dobu. Počet EV se stanový v závislosti na počtu pacientů 

neschopných samostatného pohybu, počtu evakuovaných podlaţí a jejich výškové poloze, 

době tp, po kterou je zajištěna funkce evakuačního výtahu a technických parametrů EV.  

U nových objektů musí být alespoň dva EV a to nezávisle na výpočtu. 

Provedení a vybavení únikových cest 

 ÚC, kterými se evakuují pacienti, musí mít nouzové osvětlení podle ČSN 73 0802  

a vyznačen směr úniku značkami podle ČSN ISO 3864 a ČSN ISO 3864-1. Pokud je součástí 

únikové cesty schodiště nebo rampa s šířkou ramene větší neţ 1,1m, musí být na obou 

stranách ramene osazena madla podle ČSN 74 3305. V ostatních případech se osazení madel 

doporučuje. Dveře na únikových cestách by měly být opatřeny transparentní plochou 

umoţňující průhled na druhou stranu dveří (to se netýká dveří, u nichţ úniková cesta začíná  

a končí). Pro zajištění plynulé evakuace by měly být objekty vybaveny domácím rozhlasem, 

ovládaným z prostoru, odkud je evakuace organizována a ve kterém je v provozní době trvalá 

sluţba. Domácí rozhlas musí umoţňovat vysílat samostatné hlášení do jednotlivých lůţkových 

jednotek nebo oddělení. 

Technická zařízení 

 PÚ lůţkových jednotek, ARO, JIP a operačních oddělení nesmí procházet volně vedené 

potrubí pro rozvod hořlavých nebo toxických látek a kyslíku, kromě rozvodů, které slouţí pro 

zdravotnické aparatury umístěné v těchto PÚ. Nechráněná vzduchotechnická potrubí musí být 

v místě prostupu zabezpečena poţárními klapkami, ovládanými zařízením EPS. 

Poţárně bezpečnostní zařízení 

 EPS se instaluje, pokud je v daném zdravotnickém zařízení více neţ 50 lůţek 

pro dospělé pacienty nebo 30 lůţek pro děti. Instalaci EPS můţe vyţadovat například ovládání 

poţárně bezpečnostních zařízení. Samočinnými hlásiči poţáru se doporučuje vybavit všechny 

poţární úseky v objektu. Tlačítkové hlásiče poţáru mají být umístěny zejména na únikových 

cestách, u vstupu do poţárních úseků a v pracovnách sester. 

Zařízení pro protipoţární zásah 

 Zřízení nástupní plochy se nevyţaduje u nových objektů o výšce h ≤ 6m [23]. 
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5.2 Projektování v zahraničí 

Kaţdý stát přistupuje k řešení poţární bezpečnosti staveb z jiného hlediska a proto  

i projektování zdravotnických zařízení se v mnohém liší. Pro srovnání s tuzemskými předpisy 

porovnávám řešení poţární ochrany například v některých ze sousedních států. 

5.2.1 Slovensko 

Ke Slovenské republice jako sousednímu státu máme z hlediska právních předpisů 

velmi blízko. Rozdělení tehdejšího Československa a vznik samostatných republik ke dni  

1. 1. 1993 znamenal i rozdílnost v dalším vývoji právních předpisů. Základním předpisem 

je „zákon o ochrane pred poţiarmi“. Principiálně je totoţný s českým zákonem o poţární 

ochraně. V prováděcích vyhláškách je však patrný rozdíl v pojetí českých a slovenských 

předpisů. Na Slovensku se propaguje podrobné rozpracování problematiky do prováděcích 

vyhlášek, přestoţe by k tomuto účelu měly být určeny především normy. V tomto je postup 

českých předpisů odlišný od přepisů Slovenské republiky. Poţární předpisy z oblasti poţární 

prevence jsou uvedeny v příloze B. 

Přehled předpisů je uvedený v příloze B hlavně z důvodu poukázání na problematiku, 

která je závazně dána vyhláškami. Únikové cesty a evakuace je řešena v páté části vyhlášky 

č. 94/2004 Zb. Tato část obsahuje druhy únikových cest a poţadavky na ně. Dále pak 

vybudování a vybavení únikových cest.  Osmá část uvádí zvláštní poţadavky pro některé 

druhy staveb, mezi které patří i zdravotnická zařízení. V příloze č. 1 této vyhlášky je seznam 

prostorů, které musí tvořit samostatné poţární úseky. 

Například vyhláška č. 726/2002 Zb. ukládá povinnost provozovatelům zdravotnických 

zařízení vybavit poţární úseky v lůţkových částech automatickými hlásiči poţáru s adresací. 

Normy, které se vztahují k evakuaci a také konkrétně ke zdravotnickým zařízením: 

 STN 73 0802 Poţiarna bezpečnosť stavieb. Společné ustanovenia (2010). 

 STN 73 0835 Poţiarna bezpečnosť stavieb. Budovy zdravotníckych zariadení (2006). 

 STN 92 0201-3 Poţiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 3: Únikové 

cesty a evakuácia osob (2010). 

5.2.2 Německo 

Problematika výstavby a provozu nemocnic v Německu je řešena Vyhláškou  

o výstavbě a provozu nemocnic „Verordnung über den Bau und Betrieb von 

Krankenhäusern KhBauVO – Krankenhausbauverordnung“. Jedná se o vyhlášku ze dne  

21. února 1978, ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti uvádím v příloze C. 
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6 Specifika evakuace zdravotnických zařízení 

Evakuace zdravotnického zařízení se musí přizpůsobit vzniklé situaci. V prvním 

okamţiku po zjištění poţáru musí správným způsobem zareagovat personál. Měl by se drţet 

předem známých a nacvičených postupů. To vyţaduje provádět cvičné poţární poplachy, 

ve kterých se prověří poţární poplachové směrnice, evakuačními plány či další vnitřní 

dokumenty dané organizace. 

Po příjezdu HZS na místo poţáru se evakuace provádí koordinovaně, personál a hasiči 

úzce spolupracují. Evakuaci je třeba omezit jen na nejnutnější část objektu a zahájit ji v místě 

nejvíce ohroţeném a z míst nad a pod zasaţeným prostorem na základě informací personálu 

popřípadě výsledků průzkumu.  

Důleţité je evakuovat na prvním místě osoby neschopné samostatného pohybu, osoby 

s omezenou schopností pohybu, děti, starší osoby, nebo přednostně osoby podle rozhodnutí 

zdravotnického personálu. Ve většině případů se aplikuje evakuace do poţárem neohroţených 

úseků zdravotnického zařízení. Po skončení evakuace je nutné pokud to daná situace dovolí 

provést prohlídku všech evakuovaných prostor a prostor zasaţených zplodinami hoření. 

Personál musí zajistit následnou péči evakuovaných pacientů. 

Je velmi důleţité jednotlivá opatření při vedení zásahu HZS a při evakuaci provádět tak, 

aby se zabránilo vzniku paniky, zejména v zařízeních, kde jsou pacienti s poruchou 

kognitivních funkcí (ústavy, psychiatrické léčebny). 

Musíme si uvědomit, ţe v nemocničním prostředí se setkáme s případy evakuace pacientů 

z infekčních oddělení, laboratoří a prostor kde se vyskytují nebezpečné látky nebo infekce. 

Po evakuaci pacientů jednotky HZS ve spolupráci s personálem snaţí o záchranu 

zdravotnické dokumentace a hlavně přístrojového vybavení, případně zabezpečit provizorní 

ochranu před znehodnocením drahých přístrojů. 

Odpojení zdravotnického zařízení nebo jeho části od elektrického proudu se musí 

provádět aţ po konzultaci a souhlasu odborného zdravotnického personálu z důvodu moţnosti 

ohroţení zdraví pacientů napojených na monitorovací a podpůrné přístroje. 

Je třeba postarat se o odvětrání zakouřených prostor, kde jsou pacienti nebo kde se 

provádí jejich evakuace. Zajistit odvětrání únikových cest a zásahových cest a odvodu tepla. 

K tomuto účelu se pouţívá například přetlaková ventilace, havarijní vzduchotechnika, odsavač 

kouře, násilné odvětrání. Kontroluje se funkčnost poţárních uzávěrů, jako jsou dveře nebo 

poţární klapky vzduchotechniky [4]. 
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6.1 Rozhodující faktory mající vliv na průběh evakuace 

Na evakuaci pacientů ze zdravotnických zařízení má vliv mnoho faktorů. V následujícím 

textu budou některé zásadní činitele rozvedeny blíţe. Zabývám se hlavně evakuací pacientů 

z důvodu poţáru, protoţe si myslím, ţe je to jedna z nejhorších a zároveň nejčastějších hrozeb 

v rámci ostatních mimořádných událostí v ČR jako je například zemětřesení, teroristický útok, 

atd. 

6.1.1 Stav personálu a pacientů v době vzniku poţáru 

Rozhodujícími faktory ovlivňující evakuaci jsou: 

 fyzický stav a psychický stav pacientů, 

 trénovanost a profesionalita personálu, 

 dostupné zařízení a prostředky podporující evakuaci, 

 počet osob pouţitelných k evakuaci pacientů, 

 celková připravenost na mimořádnou událost, 

 atd. 

 

6.1.2 Stavební řešení objektu a jeho vybavenost PBZ 

Rozhodujícími faktory ovlivňující evakuaci jsou: 

 dispoziční řešení (většinou rozsáhlý a sloţitý komplex), 

 dělení do poţárních úseků, 

 vybavení a funkčnost PBZ, 

 dobrá úroveň PO (volné únikové cesty, bezpečnostní značení atd.), 

 minimalizace hořlavých materiálů, 

 atd. 
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Obrázek 14 - předpoklady evakuace. 
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6.2 Ovlivnění evakuace z hlediska hendikepu pacientů 

 Jak uţ bylo uvedeno, pacienty podle normy [20] rozlišujeme na osoby s omezenou 

schopností pohybu a orientace a osoby neschopné samostatného pohybu. Obecně však 

můţeme pouţít kategorizaci, která je všeobecně uznávaná a odvíjí se od smyslů člověka. 

Většina lidí se na nějaký čas během svého ţivota ocitne dočasně, ale bohuţel někdy také trvale 

v situaci, kdy je omezena jejich schopnost snadného pohybu uvnitř budovy. Zdravotní 

postiţení se projevuje v různé míře. Jedna osoba můţe být postiţena více faktory, zatímco 

u jiné se můţe vyskytnout zdravotní postiţení, jehoţ příznaky kolísají. 

Kategorie osob se zdravotním postiţením jsou následující: 

 osoby se zhoršenou pohyblivostí, 

 osoby s poškozením zraku, 

 osoby s poškozením sluchu, 

 osoby s poruchou řeči, 

 osoby s kognitivním postiţením. 

 

 V posledních několika letech se začíná osobám se zdravotním omezením dostávat větší 

pozornosti. Všechno se odvíjí od projektu stavby aţ po její realizaci a provoz. Je nutností 

zajistit pro osoby uvedené výše snadné uţívání veřejných budov. Největší koncentrace 

je pochopitelně ve zdravotnických zařízeních, konkrétně na lůţkových odděleních nemocnic. 

Jednotlivé pracoviště jsou specializované a personál je připravený pracovat s pacienty, kteří 

jsou hendikepovány konkrétním postiţením.  

6.2.1 Osoby se zhoršenou pohyblivostí 

 Pouţívají prostředky nebo zařízení, které jim pomáhají při pohybu. Jsou to především 

invalidní vozíky (ručně ovládané nebo elektrické), berle, hole, opěrné rámy, atd. Typické 

problémy jsou při překonávání vstupů respektive východů z ohroţeného místa a také 

při manévrování úzkými prostory, zejména v prostoru schodišť. Mohou mít komplikace 

všimnout si bezpečnostního značení nebo pouţít poţárně bezpečnostní zařízení.  

 Mohou se pohybovat, ale s velkými obtíţemi, protoţe jejich zdravotní postiţení 

ovlivňuje chůzi. Mezi tuto skupinu osob patří lidé, kteří nemohou plně vyuţívat svoje 

končetiny nebo postrádají koordinaci. Pacienti pouţívají berle, hole, opěrné rámy, mají sádru, 

umělé údy nebo ortopedickou obuv. Problematické jsou pro ně především chození do schodů 

nebo ze schodů a také otevírání dveří nebo ovládání (spuštění) dalších poţárně bezpečnostních 

zařízení.  
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 Dalším typem jsou lidé s respiračními potíţemi. Mohou pouţít únikové cesty, ale kvůli 

potíţím s dýcháním u nich zpravidla dochází k závratím, nevolnosti, sevřením krku 

nebo zhoršení jejich koncentrace. Kvůli těmto faktorům se jim musí věnovat zvýšená 

pozornost. 

                

 Obrázek 15 - osoby se zhoršeným pohybem [2].  Obrázek 16 - dostupnost pro osoby na vozíčku [2]. 

6.2.2 Osoby s poškozením zraku 

 Do této kategorie patří lidé s částečnou nebo úplnou ztrátou zraku. Někteří lidé 

se zrakovým postiţením mohou rozlišovat světlé, tmavé či ostře kontrastní barvy, rozeznají 

také písmena větší velikosti. Nedokáţou však reagovat ve velmi málo osvětlených prostorách, 

nebo snášet vysoké oslnění. Zřejmé je, ţe nerozeznají drobná písmena. Při evakuaci musí 

vyuţívat pomoci ostatních lidí bez zrakového postiţení, v těţších situacích se můţou spoléhat 

na slepeckou hůl. Lidé ţijící osamoceně vyuţívají pomoci speciálně vycvičených slepeckých 

psů. Při evakuaci existuje riziko, ţe osoba se zrakovým postiţením snadno mine důleţitý 

vizuální podmět (směrové tabulky určené pro evakuaci). V tomto případě nabývají 

na významu luminiscenční symboly a prosvětlené nebo osvětlené symboly. Velkou roli hraje 

také umístění značek v prostoru. Pro usnadnění úniku můţe být pouţito vhodné vizuální, 

hmatové nebo Braillovo signalizace. Instalace takového značení není příliš finančně náročné 

a můţe usnadnit bezpečnou evakuaci osob se zrakovým postiţením. V současné době přichází 

na trh nová technologie „directional sound”. Podstata této metody spočívá v navrţení 

poplachových systemů takovým způsobem, aby akustický signal usaměroval osoby s vadami 

zraku do bezpečí. Lidé se mohou vydat správným směrem podle intenzity zvuku. 

             

Obrázek 17 - osoby se zrakovým postiţením[2].    Obrázek 18 - ukázka Braillova písma [2]. 
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6.2.3 Osoby s poškozením sluchu 

 Lidé s částečným omezením sluchu pouţívají pomůcky pro nedoslýchavé, v horším 

případě se dorozumívají znakovou řečí. Ozvěna, dozvuk i vnější pozadí můţou zkreslit 

přenosový zvuk v zařízení pro nedoslýchavé. Neslyšící lidé nebo těţce nedoslýchaví lidé 

se spoléhají na znakovou řeč. Musí být schopni jasně vidět obličej mluvící osoby. Jelikoţ 

pro tyto osoby je zcela nepouţitelný evakuační rozhlas, nebo zvukový signál  

z EPS, je zapotřebí doplnit signalizaci poplachu vhodně umístěnými optickými značkami. 

Vizuální zařízení musí být v tomto případě součástí poţárního poplachového systému. 

Na poplach lze upozornit nejen blikajícími světelnými signály, ale například můţe být vyuţito 

také speciálních tabulí (led-diody), které během normálního provozu mohou být informativní. 

       

Obrázek 19 - hlásič poţáru s optikou [2].  Obrázek 20 - dostupnost pro neslyšící osoby [2]. 
 

 

Obrázek 21 - informační tablo [2].    

6.2.4 Osoby s poruchou řeči 

 Porucha řeči nehraje velkou roli s ohledem na průběh evakuace ve zdravotnických 

zařízeních, protoţe řízení evakuace je v kompetenci personálu. Mohly by však nastat 

specifické situace, kdy by potřeba verbální komunikace byla nezbytná. 

6.2.5 Osoby s kognitivním postiţením 

 Kognitivní postiţení brání osobě porozumět základním procesům, které jsou nezbytné 

pro správné uţívání stavby. Toto postiţení je patrné u lidí s vývojovými poruchami, 

roztroušenou sklerózou, trpící depresemi, alkoholismem, Alzheimerovou chorobou, 

Parkinsonovou chorobou, poraněním mozku, chronickým únavovým syndromem, cévními 

mozkovými příhodami a některými nepříznivými psychickými stavy. Všechny vyjmenované 

nemoci mohou vyústit ve zhoršení schopnosti porozumět základním informacím a správné 

reakci v případě MU. Velký význam má zkušenost a připravenost personálu [2]. 
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Obrázek 22 - hendikepované osoby. 
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6.3 Vyuţití prostředků usnadňující evakuaci 

 Některé z prostředků umoţňující evakuaci osob s hendikepem byly uţ uvedeny 

v předchozích odstavcích. K přesunu osob do bezpečí existuje celá řada ať uţ zařízení 

nebo pomůcek, se kterými se v praxi setkáváme. Jestliţe se jedná o přímé ohroţení ţivota, 

jsou lidé schopni velmi improvizovat, coţ dokazují případy uvedené v části 4.2.2 této práce. 

Pacienti snaţící se o záchranu se spouštěli z oken pomocí svázaných prostěradel. Standardní 

způsoby evakuace uvádím v následujícím přehledu.  

6.3.1 Standardní prostředky 

Prostředky slouţící k evakuaci: 

 pojízdná lůţka, nosítka, 

 elektrický invalidní vozík, 

 manuální invalidní vozík, 

 berle, 

 hůl, 

 opěrný rám. 

 

Tabulka 2 - příklad rychlostí pohybu postiţených osob [3]. 

DRUH PROSTŘEDKU 
VODOROVNÁ 

KOMUNIKACE 

[m.s
-1

/m.min
-1

] 

SCHODIŠTĚ 

NAHORU 

[m.s
-1

/m.min
-1

] 

SCHODIŠTĚ 

DOLŮ 

[m.s
-1

/m.min
-1

] 

elektrický invalidní vozík 0,89/53,4 - - 

manuální invalidní vozík 0,69/41,4 - - 

berle 0,94/56,4 0,22/13,2 0,22/13,2 

hůl 0,81/48,6 0,35/21,0 0,32/19,2 

opěrný rám 0,57/34,2 - - 

osoba bez postiţení 1,25/75 0,70/42,0 0,70/42,0 

 

6.3.2 Postup pro akutní případy ohroţení 

 Při nedostatku standardních prostředků evakuace a zjevnému ohroţení osob je zapotřebí, 

aby se personál dokázal v danou chvíli správně rozhodnout a pouţil některý z následujících 

postupů. 

 



 

33 

ODTAŢENÍ PACIENTA DO BEZPEČÍ POMOCÍ PŘIKRÝVKY 

Postupujte následujícím způsobem: 

 rozloţte deku na zem vedle postele pacienta, 

 posuňte pacienta na okraj postele, 

 klekněte si vedle postele na jedno koleno a sesuňte pacientova chodidla z postele, 

 neklečící koleno slouţí jako podpěrné a pomáhá při sesunutí pacienta na zem, 

 pokud je prostor zakouřený, pacientovu hlavu zakryjte jemným kouskem látky, 

 poté se pacient umístěný na dece odtáhne z ohroţeného prostoru, 

 k odtaţení nebo přenášení pacienta se nedoporučuje pouţívat matraci. 

 

 

Obrázek 23 - odtaţení pacienta do bezpečí pomocí přikrývky [5]. 

 

VYNESENÍ PACIENTA DO BEZPEČÍ NA ZÁDECH 

Postupujte následujícím způsobem: 

 posuňte pacienta na okraj postele, 

 přistupte k pacientovi čelem a uchopte ho za zápěstí (pravou rukou za pacientovo pravé 

 zápěstí a levou rukou za pacientovo levé zápěstí), 

 mírně odstupte a vytáhněte pacienta od sedící polohy, 

 pacientovu pravou končetinu zdvihněte nahoru, otočte se k pacientovi zády a pomalu se 

 přikrčte s tím, ţe se snaţíte pacientovy končetiny spustit na svoji hruď, 

 pacienta dostanete do pozice za své záda a pomalu se zvedáte do stojící polohy, to vám 

 zajistí stabilní polohu, ve které pacienta dopravíte do bezpečí.  

 

 

Obrázek 24 - vynesení pacienta do bezpečí na zádech [5]. 
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VYNESENÍ PACIENTA DO BEZPEČÍ POMOCÍ DVOU OSOB „ZPŮSOB KOLÉBKA“ 

Postupujte následujícím způsobem: 

 posuňte pacienta na okraj postele, 

 jedna osoba se postaví u pacientovy hlavy a druhá u jeho chodidel, 

 osoba u chodidel pacienta vytáhne do sedu a druhá osoba pacienta zezadu podpírá, 

 osoba stojící u nohou pacienta sesune jeho nohy z postele, 

 obě osoby se natáhnou za pacientova záda, navzájem se chytnou za ramena (pacient se 

 chytne obou osob kolem krku) a volné ruce spojí pod pacientovy končetiny, 

 poté pacienta nadzvednou a opouští ohroţený prostor. 

 

 

Obrázek 25 - vynesení pacienta do bezpečí mocí dvou osob „způsob kolébka" [5]. 

 

VYNESENÍ PACIENTA DO BEZPEČÍ POMOCÍ DVOU OSOB „ZPŮSOB KONČETINY“ 

Postupujte následujícím způsobem: 

 posuňte pacienta na okraj postele, 

 jedna osoba se postaví u pacientovy hlavy a druhá u jeho chodidel, 

 osoba u hlavy - pacienta zezadu obejme kolem hrudníku, 

 osoba u nohou - sesune pacientovy nohy z postele, otočí se a chytne jeho končetiny 

 v oblasti pod koleny, 

 obě osoby se poté zvednou a vynesou pacienta do bezpečného prostoru [5]. 

 

 

Obrázek 26 – vynesení pacienta do bezpečí pomocí dvou osob „způsob končetiny“ [5]. 
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7 Problematika evakuace ve FN Ostrava 

Fakultní nemocnice v Ostravě se skládá z několika budov různého charakteru. Jedná se  

o tzv. pavilónový komplex. Budovy jsou navzájem propojeny podzemními chodbami, které 

slouţí hlavně pro přepravu materiálu a zařízení. S prostředím FN Ostrava jsem se dobře 

seznámil a navštívil jsem v rámci školního projektu některá pracoviště. Hovořil jsem 

se zástupci nemocnice pro oblast bezpečnost práce a poţární ochrany, taktéţ se zástupcem 

pro krizové řízení nemocnice. Podrobněji jsem se zabýval lůţkovým komplexem.  

 

 

Obrázek 27 - mapa areálu FN Ostrava [48]. 
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7.1 Lůţkový komplex ve FN Ostrava 

Mým cílem bylo posouzení zajištění poţární ochrany ve vztahu k současným platným 

předpisům, normativním doporučení a poţadavkům výrobců. Základem bylo zmapování 

situace v lůţkovém komplexu FNO a odhalování zjevných nedostatků. Tyto nedostatky 

prokazuji tím, ţe se odkazuji na současnou legislativu. Uvedené poznatky jsem se vţdy snaţil 

podloţit vhodnou fotodokumentací, která poukazuje na konkrétní místa v nemocnici. 

Navrhnul jsem správná řešení a srozumitelně vyjmenoval problematické místa v objektu. 

 

 

Obrázek 28 - lůţkový komplex ve FN Ostrava. 

 

Lůţkový komplex je vícepatrová budova, má 12 podlaţí z toho 10. NP a 2. PP.  

Ve 12. NP je pouze strojovna vzduchotechniky a strojovna výtahu. 11. NP je technické 

podlaţí. 2. PP je propojené podzemními tunely s ostatními budovami nemocnice. V ostatních 

patrech jsou jednotlivá oddělení. Lůţkový blok je propojen s diagnostickým komplexem. 

Objekt slouţí pro léčbu pacientů. Budova je členěna do poţárních úseků. Má chráněné 

únikové cesty typu B, které obsahují schodiště a výtahy. Chráněné únikové cesty 

jsou vybaveny přetlakovou ventilací a odděleny poţárními uzávěry se samozavírači. 

 Mezi PBZ pouţitých v lůţkovém komplexu FN Ostrava patří zejména zařízení 

přetlakové ventilace, evakuační výtahy, nouzové osvětlení, funkční vybavení dveří, zařízení 

pro zásobování poţární vodou, náhradní zdroje (UPS).  Jako vyhrazené PBZ musím zmínit 

EPS a poţární klapky. 
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7.2 Srovnání se současnými předpisy 

Pro tuto část své práce jsem zvolil, z důvodu lepší přehlednosti tabulkovou formu. 

Na základě poznatků získaných z prohlídek nemocnice jsem vypracoval srovnání současného 

stavu lůţkového komplexu s právními předpisy týkající se poţární bezpečnosti staveb. Zákony 

a vyhlášky jsou závazné a proto by uvedené příklady mohly slouţit k budoucímu nastolení 

takového stavu, který by odpovídal současným právním předpisům. Normy jsou pouze 

doporučující, přesto však poţární ochrana v některých zdravotnických zařízeních nesplňuje 

základní podmínky pro zajištění poţární ochrany. 

 

Problematika: NEVHODNÉ  PŘEKÁŢKY  NA  ÚNIKOVÝCH  CESTÁCH 

 

Současný právní předpis nebo doporučení: § 5 odst. 1) písmeno b) zákona o PO [10]. 
 

Udrţovat volné únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům vychází ze zákona  

o poţární ochraně. 
 

      
Z obrázku uvedeného výše je zřejmé, ţe evakuační cesta je omezena stoly a ţidlemi. 

V druhém případě brání evakuaci pojízdná překáţka. 
 

      
Příklady jsou specifické nejen tím, ţe je blokována evakuační cesta (květinami, stolem), ale 

také v obou případech je zakrytý tlačítkový hlásič poţáru (květinou, záclonou) a nouzové 

osvětlení (záclona).  
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Příklad únikové cesty, která odporuje všem předpisům. Únik pacientů v tomto případě vede 

kanceláří. 
 

      
Překáţky na únikové cestě. 
 

      
Poznali byste, ţe se jedná o únikovou cestu? Záclony zakrývají evakuační dveře, tlačítkový 

hlásič poţáru a nouzové osvětlení. V evakuaci by bránilo posezení zřízené pro případné 

návštěvy pacientů. 
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Problematika: ZNAČENÍ  ÚNIKOVÝCH  CEST 

 

Současný právní předpis nebo doporučení: norma [25]. 
 

Značení evakuačních cest se provádí podle normy, kde jsou vyjmenované všechny druhy 

značení. Je však zapotřebí evakuační značky vhodně umístit do prostoru tak, aby byly dobře 

viditelné a dávaly smysl pro unikající osobu. 

           
V prvním případě je zbytečná přemíra evakuačních šipek (hned 3), v druhém případě je 

evakuační šipka zakrytá květinou a ve třetím případě není v chodbě, která je sice krásně 

vymalovaná ani jedna šipka udávající směr evakuace. Navíc je chodba zúţena lehátky. 

 

 

Problematika: TLAČÍTKOVÉ  HLÁSIČE  POŢÁRU 

 

Současný právní předpis nebo doporučení: norma [24]. 
 

Tlačítkové hlásiče poţáru mají být umisťovány do výšky 1,2 - 1,5 m v místech zajišťujících 

rychlou dosaţitelnost unikajícími osobami (např. u východů z nechráněných únikových cest 

do chráněných únikových cest a to podle zváţení z libovolné strany). Měly by být umístěny 

nejdále 3 m od uvedených východů. 
 

               
Na všech obrázcích je vidět špatná dostupnost k tlačítkovému hlásiči poţáru, na třetím 

obrázku je navíc hlásič zakrytý květinou. 
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Problematika: NOUZOVÉ  OSVĚTLENÍ 

 

Současný právní předpis nebo doporučení: § 1 odst. 1 vyhlášky [15]. 
 

Poţadavek na nouzové osvětlení vychází z vyhlášky [15], která odkazuje na normu [23]. 

V této normě je napsáno, ţe na únikových cestách, kterými se evakuují pacienti, musí být 

instalováno nouzové osvětlení (článek 8.4.5.1). 
 

Nouzové osvětlení se musí udrţovat v provozuschopném stavu. To znamená, ţe pokud je 

nouzové osvětlení na záloţní baterie, musí se po určité době zajistit jejich výměna. Na trhu 

existuje několik druhů nouzových osvětlení. Vţdy je nutné řídit průvodní dokumentací 

konkrétního výrobce. 
 

Jelikoţ je nouzové osvětlení podle § 2 odst. 4) písm. d) vyhlášky [17] poţárně bezpečnostní 

zařízení je nutné u tohoto zařízení provádět nejméně jednou za rok kontrolu 

provozuschopnosti pokud výrobce, ověřená projektová dokumentace nebo podrobnější 

dokumentace anebo posouzení poţárního nebezpečí nestanoví lhůty kratší. 
 

      
Ukázka dvou různých typů nouzového osvětlení. 
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Problematika: EVAKUAČNÍ  VÝTAHY 

 

Současný právní předpis nebo doporučení: § 10 odst. 5 vyhlášky [15]. 
 

Evakuační výtah musí být označen bezpečnostním značením „Evakuační výtah“, a to  

v kabině výtahu a vně na dveřích výtahové šachty. Výtah, který neslouţí k evakuaci, musí být 

obdobně označen bezpečnostním značením „Tento výtah neslouţí k evakuaci osob“. 
 

           
Ukázky špatného označení evakuačního výtahu. 

 

 

Problematika: POŢÁRNÍ  UZÁVĚRY  A  PROSTUPY 

 

Současný právní předpis nebo doporučení: vyhláška [16], norma [23], [20]. 
 

Poţární dveře musí být mezi 2 poţárními úseky instalovány poţární uzávěry. Otvory 

v poţárních stěnách musejí být poţárně uzavíratelné (v případě poţáru musí být uzavřeny), 

způsob uzavírání, popřípadě uzavírací mechanizmus (samozavírač), musí odpovídat 

provozním podmínkám. 
 

Minimální poţadavek na zdravotnická zařízení je IV. stupeň poţární bezpečnosti. 
 

Poţadavek na poţární odolnost dveří mezi poţárními úseky je: 

 v PP a mezi jednotlivými objekty 45 DP1, 

 v ostatních nadzemních podlaţích 30 DP3. 
 

Poţární uzávěry otvorů v poţárních stěnách a v poţárních stropech, ústící do chráněných 

únikových cest, musí bránit šíření tepla (uzávěry EI). Ostatní poţární uzávěry otvorů 

(mezi poţárními úseky) musí alespoň omezovat šíření tepla (uzávěry EW). 
 

Poţární dveře by měly mít atestaci od výrobce a měly by být správně označené. Poţární dveře 

vedoucí z poţárních úseků by se měly otevírat ve směru úniku osob. 
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Nálepka na dveřích nic neřeší, tyto dveře ve skutečnosti nesplňují poţadavky na poţární odolnost  

a nad dveřmi je větrací prostup, který také nemá ţádnou poţární odolnost. Zaráţející je také velká 

škvíra pod dveřmi. 

 

Současný právní předpis nebo doporučení: norma [21]. 
 

Uzávěry otvorů ve stěnách oddělující poţární předsíň od ostatních prostorů chráněné únikové 

cesty typu B nebo C nemusí vykazovat poţární odolnost, avšak musí bránit proniku kouře  

a musí být hodnoceny na kouřotěsnost třídou Sa a musí být vybaveny samočinným 

uzavíracím zařízením (postačí běţné druhy samozavíračů), které nejsou tepelně namáhány. 
 

      
Poţární dveře rozdělující poţární předsíň od ostatních prostorů chráněné únikové cesty nejsou 

vybaveny samozavíračem. Na druhé fotce je vidět, ţe poţární dveře někdo nechal otevřené 

(personál). 
 

      
Na těchto poţárních dveří není zajištěno jejich zavření v případě poţáru. V druhém případě 

je zřejmé zablokování poţárních dveří kolíkem, coţ je nepřípustné. 
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Ukázka poţárních dveří. Poznají se podle štítku výrobce, na kterém je uvedena poţární 

odolnost. 

      
Ukázka poţárního prostupu vzduchotechnikou, který splňuje poţadavek na poţární 

odolnost. 
 

 
Příklad jedné ze správných moţností řešení evakuačních dveří pomocí pouţití samozavírače 

– v případě, ţe potřebujeme, aby dveře byly v provozu otevřené. 
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Problematika: SCHRÁNKA  S  KLÍČEM  K  EVAKUAČNÍM  DVEŘÍM 

 

Současný právní předpis nebo doporučení: norma [20].  
 

Dveře na únikových cestách, které jsou při běţném provozu zajištěny proti vstupu 

nepovolaných osob, musejí být při evakuaci otevíratelné a průchodné. Uzamykatelné dveře 

z místností určených pro spaní se doporučuje vybavit tak, aby bylo moţno v případě nouze je 

otevřít zvenčí. Dveře ovládaná motoricky musí umoţňovat také ruční otevření. 
 

      
Ukázka nedostatků. Schránka na klíč by měla být jasně označena a měl by v ní být vţdy 

jeden klíč. 

 
Takto by mohla vypadat schránka s klíčem k odemčení evakuačních dveří. 
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Problematika: SPRÁVNÉ  ZPRACOVÁNÍ  DOKUMENTACE  A  JEJÍ  UMÍSTĚNÍ 

 

Současný právní předpis nebo doporučení: § 27 vyhlášky [17]. 
 

Z vyhlášky o poţární prevenci vyplývá povinnost zpracovávat dokumentaci poţární ochrany. 

Tím je myšleno zpracovat hlavně evakuační plány, poţární poplachové směrnice a poţární 

řády pro kaţdé jednotlivé oddělení. Tato dokumentace by měla být zpracována stručně a měla 

by být vyvěšena na dobře viditelném místě. 
 

      
Na prvním obrázku je příklad špatného vyvěšení poţárního řádu - vícestránkový dokument 

je vloţen do desek a přibit na stěnu. Naopak druhý obrázek je ukázka toho, jak by mohla být 

dokumentace zpracována. Nástěnka by měla být na dobře viditelném a přístupném místě. 

 

 

Problematika: SPRÁVNÉ  OZNAČNÍ  KAŢDÉHO  POSCHODÍ 

 

Současný právní předpis nebo doporučení: § 18 odst. 3 vyhlášky [15]. 
 

Schodiště ve stavbě zdravotnického zařízení a zařízení sociální péče s více neţ třemi 

nadzemními podlaţími nebo se dvěma a více podzemními podlaţími musí být označeno  

u vstupu do kaţdého podlaţí. Označení se skládá z pořadového čísla nadzemního podlaţí 

doplněného písmeny „NP“ nebo podzemního podlaţí doplněného písmeny „PP“. 
 

       
Poschodí není označeno nebo je označeno v rozporu s vyhláškou. 
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Problematika: PŘENOSNÉ  HASICÍ  PŘÍSTROJE 

 

Současný právní předpis nebo doporučení: § 2 vyhlášky [17]. 
 

V prostorách a zařízeních právnických osob a podnikajících fyzických osob, u nichţ nebylo 

stanoveno mnoţství, druhy a způsob vybavení věcnými prostředky poţární ochrany  

a poţárně bezpečnostními zařízeními, popřípadě nelze-li toto prokázat, se zabezpečují  

a instalují alespoň na kaţdých započatých 200 m
2
 půdorysné plochy podlaţí objektu 

přenosné hasicí přístroje obsahující hasivo s hasicí schopností nejméně 13 A (pro poţáry 

tuhých látek, zejména organického původu, jejichţ hoření je obvykle provázeno ţhnutím). 
 

Současný právní předpis nebo doporučení: § 2 vyhlášky [17]. 
 

Rukojeť hasicího přístroje umístěného na svislé stavení konstrukci musí být nejvýše 1,5 m 

nad podlahou. 
 

            
Příklad chybějícího HP, dále pak HP, který je umístěn příliš vysoko a HP se zavěšenou 

dokumentací, coţ je nepřípustné. 

 

 

Problematika: OZNAČENÍ  MÍSTNOSTÍ  S TLAKOVÝMI  LÁHVEMI 

 

Současný právní předpis nebo doporučení: článek 9.17 normy [19]. 
 

Počet tlakových lahví a jednotlivé druhy tlakových lahví by měly být označeny na dveřích 

místnosti. 
 

 
Příklad chybějícího značení druhu a počtu tlakových láhví. 
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Problematika: BEZPEČNOSTNÍ  ZNAČENÍ 

 

Současný právní předpis nebo doporučení: norma [25].  
 

První a poslední schod, by měl být označen bezpečnostním značením. 
 

     
Chybějící bezpečnostní značení na schodech a ukázka jak vypadá bezpečnostní značení. 

 

 

Problematika: POŢADAVEK  NA  STŘECHU 

 

Současný právní předpis nebo doporučení: norma [21]. 
 

Střecha diagnostického komplexu, zasahuje do poţárně nebezpečného prostoru poţárních 

úseků lůţkových oddělení. Střešní pláště, které jsou v poţárně nebezpečném prostoru, musí 

mít klasifikaci BROOF (t3) pro poţadovaný sklon. 
 

 
Doporučuji, aby střecha (viz. obrázek) byla vybavena například kačírkem, aby se poţár 

nemohl šířit po střeše do jiných poţárních úseků. 
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7.3 Shrnutí poţární ochrany ve FN Ostrava 

7.3.1 Problematika technického řešení 

Na závěr bych provedl stručnou rekapitulaci toho, co bylo podrobně rozepsáno 

v předchozí kapitole. Po prohlídce lůţkového komplexu jsem zjistil především to, ţe se míra 

poţární ochrany pro jednotlivá oddělení liší. To znamená, ţe kaţdé z dílčích oddělení 

by v případě poţáru nebo jiné mimořádné události reagovalo odlišným způsobem. Je to dáno 

jednak typem oddělení a dále pak konkrétním přístupem k prevenci ze strany osob 

zodpovědných za poţární ochranu na svém oddělení (vedoucích sester). 

Podmínky pro likvidaci poţáru popřípadě k evakuaci oddělení se mohou zlepšit 

při zavedení preventivních opatření, které jsou v této práci uvedeny. Doporučuji správným 

způsobem označit evakuační výtahy jak zevnitř, tak i zvenku, dále označit jednotlivá 

poschodí. Měly by být zkontrolovány a opraveny všechny evakuační plány v budově, protoţe 

neodpovídají skutečnosti nebo v lepším případě nejsou kompletní. Často jsem se setkával 

s tím, ţe několikastránkový poţární řád byl vloţen do desek a přišpendlen na zeď. Naopak 

na některých odděleních byla na dobře viditelném místě umístěna nástěnka s veškerou poţární 

dokumentací přesně tak, jak by to mělo být.  

Hasicí přístroje by se měly upevnit do správné výšky, jak ukládají předpisy, 

v nadpoloviční většině případů byly vysoko. Kontroly a periodické zkoušky hasicích přístrojů, 

stejně jako hydrantů byly všechny provedeny tak, jak ukládají předpisy a ani u jednoho jsem 

nezjistil v tomto směru pochybení. 

Objekt je vybaven jak samočinnými, tak tlačítkovými hlásiči. Samočinné jsou umístěny 

většinou v šatnách popřípadě v knihovně, tlačítkové u nouzových východů. Tlačítkové hlásiče 

jsou v mnoha případech nepřístupné a také zakryté například záclonami nebo různým 

vybavením. Další problém je v tom, ţe mnoho sester ani neví, k čemu tam tlačítkové hlásiče 

poţáru jsou a ţe by je měly v případě poţáru pouţít. 

 V lůţkovém komplexu se nachází nouzové osvětlení od několika různých výrobců. 

Doporučuji provést kontrolu správné funkce podle poţadavku výrobce, popřípadě výměnu 

baterií nouzového osvětlení. Dále navrhuji zkontrolovat, zda se v pravidelných lhůtách 

provádějí kontroly provozuschopnosti. 

Velký chaos vidím v označování dveří jako „poţární dveře“. Nalepení nálepky 

na dveře, z nich poţární dveře neudělá. Poţární dveře by správně měly být certifikované 

a identifikovatelné pomocí štítku výrobce, kde se uvádí jejich poţární odolnost. Setkal jsem se 

s tím, ţe na některých patrech jsou zcela nesmyslně označeny dveře inspekčních pokojů nebo 
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kanceláří, které za prvé vůbec nesplňují parametry poţárních dveří, a za další poţadavek 

na poţární dveře u těchto místností není. Častý problém je například rozbitý samozavírač, 

chybějící koordinátor zavírání nebo také to, ţe na frekventovaných místech jsou dveře 

záměrně blokovány, čímţ ztrácí na významu. V tomto případě bych doporučoval dveře 

s elektromagnety, které by mohly být v běţném provozu trvale otevřené a při vzniku poţáru 

by se samy zavřely (signálem od EPS). Jedná se převáţeně o místa, kde se propojují lůţkový 

komplex s diagnostickým komplexem popřípadě s dalšími charakterově odlišnými celky. 

Navrhuji zpřehlednit značení na únikových cestách. Co se týká schodišť, je zapotřebí 

udělat systematické značení a doplnit směrové šipky tam, kde nejsou. To samé platí i pro 

oddělení. 

Často jsem se setkával s překáţkami umístěnými na únikových cestách, které by 

stěţovaly evakuaci. Hlavně únikové cesty na balkon jsou problematické. Dveře slouţící 

k evakuaci na balkon jsou zamčené a k jejich odemčení slouţí klíč, který je umístěn 

ve speciální schránce v blízkosti dveří. Mezi časté nedostatky patří to, ţe schránka je částečně 

zakrytá, špatně dostupná nebo není správě označena. Ve schránce by měl být právě jeden klíč, 

který slouţí k otevření dveří u kterých je schránka umístěna. Proto jsou na balkonech schránky 

s klíčem i na vnější straně. V mnoha případech je ve schránce klíčů víc a tím pádem také 

některé vnější schránky chybí. 

Doporučuji doplnit bezpečnostní značení a hasicí přístroj na místě, kde byl sejmut. 

Na dveřích stomatologické laboratoře by měl být uveden počet tlakových nádob  

a také o jaké tlakové nádoby se jedná (s jakým plynem). 

Posledním návrhem je zamyšlení nad střechou diagnostického komplexu, která má 

hořlavý povrch a v případě poţáru v lůţkovém komplexu by se poţár mohl přenést na střechu 

diagnostického pavilonu a po ní se šířit do dalších poţárních úseků lůţkového komplexu. 

Na některých ostatních střechách budov v areálu nemocnice jsem viděl, ţe jsou vybaveny 

nehořlavým povrchem (kačírkem) a to navrhuji udělat i v tomto případě. 

 

Po návštěvě jednotlivých pracovišť lůţkového zařízení a konzultacích se zástupci 

personálu i managementu nemocnice jsem zjistil odlišnosti, které se týkaly procentuálního 

počtu osob podle jejich schopnosti pohybu. Přestoţe je skutečností, ţe normové hodnoty jsou 

ve většině případů předimenzované, tudíţ jsou na straně bezpečnosti, v tomto případě jsem se 

setkal s tím, ţe tabulkové hodnoty v normě ČSN 73 0835 byly v některých případech 

poddimenzované. V následující tabulce uvádím porovnání konkrétních tabulkových hodnot 

a skutečného stavu ve FN Ostrava. 
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Tabulka 3 - procentuální sloţení osob podle schopností pohybu podle ČSN 73 0835. 

ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ  

NEBO ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE 

Skladba osob podle schopností pohybu v % 

schopni 

samostatného 

pohybu 

s omezenou 

schopností  

pohybu 

neschopni 

samostatného 

pohybu 

  interní oddělení 40 (20) 40 20 (40) 

  kardiologické oddělení 30 (20) 50 (40) 20 (40) 

  neurologické oddělení 50 (20) 30 (40) 20 (40) 

  gynekologické oddělení 60 (30) 20 (40) 20 (30) 

  oční oddělení 40 (20) 40 20 (40) 

 

Hodnoty uvedené v závorkách udávají současný stav na odděleních ve FN Ostrava. 

Procentuální poměr osob podle schopností pohybu hraje důleţitou roli při navrhování 

únikových cest. Udávaná čísla v současné normě [23] jsou převzatá z let minulých a podle 

mého názoru a názoru managementu FN Ostrava jiţ neodpovídají současnému stavu 

ve zdravotnickém zařízení. 
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Obrázek 29 - shrnutí technického řešení.
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7.3.2 Problematika organizačního zabezpečení 

Organizace správného fungování provozu zdravotnického zařízení je další podmínkou 

k dosaţení bezpečného pobytu pacientů, personálu a návštěvníků v nemocnici. Zákon 

o poţární ochraně [10] vymezuje jednoznačné povinnosti na organizaci nemocnice. 

Důleţitým faktorem je práce OZO nebo TPO a vzájemná komunikace s vedením 

nemocnice. Některé opatření nemusí být finančně nákladné, ale musí být snaha je realizovat. 

Příkladem můţe být udrţování chodeb, které jsou projektované jako únikové cesty 

bez překáţek ztěţující volný průchod nebo průjezd. Další opatření uţ můţou být nákladnější 

jako například vybavení pokojů samočinnými hlásiči poţáru. OZO nebo TPO by měli 

provádět školení vedoucích zaměstnanců při jejich nástupu do funkce a poté pravidelně 

nejméně jednou za 3 roky. OZO nebo TPO by také měli provádět odbornou přípravu 

preventistů poţární ochrany a zaměstnanců zařazených do preventivních poţárních hlídek 

při jejich nástupu do funkce a poté nejméně jednou ročně podle vyhlášky o poţární prevenci 

[17]. 

Je důleţité, aby personál nemocnice byl při školení seznámen nejen 

se základními právními předpisy PO jako je zákon [10] a vyhláška [17], ale aby mu byla 

alespoň částečně vysvětlena současná filozofie poţární bezpečnosti staveb. Jako průlomovou 

událost v tomto směru vidím vydání vyhlášky o technických podmínkách poţární ochrany 

staveb [15]. V této vyhlášce z roku 2008 jsou uvedeny některé základní pojmy jako například 

poţární úseky, poţární riziko, stupeň poţární bezpečnosti, evakuace osob a další. Poţadavky 

na některé druhy staveb jsou blíţe specifikované. V tomto směru je důleţité zmínit § 18, který 

se týká staveb zdravotnických zařízení a staveb sociální péče. Personál nemocnice by pak lépe 

pochopil smysl opatření, které je po něm vyţadován. Jako například neblokování poţárních 

dveří v otevřené poloze pro usnadnění svých pracovních povinností. Neodkládání materiálu 

na únikových cestách, správný postup v případě vyuţití poţárně bezpečnostních zařízení atd. 

Mezi PBZ pouţitých v lůţkovém komplexu FN Ostrava patří zejména zařízení 

přetlakové ventilace, evakuační výtahy, nouzové osvětlení, funkční vybavení dveří, zařízení 

pro zásobování poţární vodou, náhradní zdroje (UPS).  Jako vyhrazené PBZ musím zmínit 

EPS a poţární klapky. Všechny tyto zařízení by se měly po celou dobu v pravidelných 

intervalech revidovat a to v souladu s právními předpisy nebo pokyny výrobce zařízení. 

Nesprávná funkce těchto zařízení můţe mít tragické následky, a s ohledem na investované 

finanční prostředky by se měla zajistit pravidelná kontrola instalovaných zařízení. 
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 Z celosvětových statistik vyplývá, ţe velký počet poţárů zdravotnických zařízení 

s tragickými následky se stal v nočních hodinách. V tuto dobu bývá bohuţel na oddělení velmi 

omezený počet zdravotnického personálu (většinou 1-2 sestry na jednom oddělení). 

V této situaci je reakce na případnou mimořádnou událost velmi obtíţná. Dojde-li například 

k poţáru, který uţ nelze uhasit nastává evakuace pacientů, která v případě lůţkového oddělení 

je velmi obtíţná z důvodů přítomnosti osob s omezenou schopností pohybu nebo osob 

neschopných samostatného pohybu.  

 Jelikoţ je finančně neúnosné zaměstnávat více stálého personálu v nočních hodinách, 

je východiskem zapojit co nejvíce časově dobře dostupných osob, které mohou s případnou 

evakuací pomoci. Přestoţe v nočních hodinách provádějí jinou činnost, za kterou jsou placeny, 

mohou v případě nouze pomoc s případnou evakuací pacientů. Tento postup je praktikován 

i ve FN Ostrava. Do evakuace pacientů jsou připraveni se zapojit sestřičky z několika 

ostatních oddělení, techničtí pracovníci (pracovník energobloku, pracovník kyslíkové stanice), 

zaměstnanci, kteří mají na starost ostrahu objektu atd. Výhodou je, ţe tyto osoby dokonale 

znají prostředí nemocnice a dokáţou se rychle dostavit na potřebné pracoviště. Svolání těchto 

osob zajišťuje dispečer. 

 Velký význam přikládám pravidelnému provádění cvičných poţárních poplachů. 

Pro provozovatele, které byly začleněny do kategorie se zvýšeným poţárním nebezpečím 

(případ lůţkového bloku) podle zákona [10] se musí zpracovat dokumentace, která blíţe 

specifikována ve vyhlášce [17]. Pro ověření této dokumentace a také správnosti vnitřních 

předpisů nemocnice je nejlepším řešením provádět pravidelné a systematické cvičné poţární 

poplachy. Poţadavek vyhlášky [17] je provádění cvičného poţárního poplachu nejméně 

jednou za rok. Vyhlášení cvičného poţárního poplachu se předem oznámí příslušnému 

operačnímu středisku HZS kraje. Cvičný poţární poplach se vyhlašuje pro osoby, které jsou 

v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu k provozovateli činnosti. 
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Obrázek 30 - cvičný poţární poplach za asistence hasičů. 

 FN Ostrava je velmi rozsáhlá a má mnoho pracovišť. Z tohoto důvodu není vţdy 

organizačně moţné provádět cvičný poţární poplach s asistencí hasičů. Takovéto cvičení bývá 

vţdy jednou ročně. Hasiči, kteří by při případném poţáru zasahovali, se seznámí s objektem, 

ověří si nejkratší cestu a průjezdnost v areálu nemocnice. Získají zkušenosti s řešením situace 

ve zdravotnickém zařízení, která se významně liší od běţných kaţdodenních zásahů. 

Nejsloţitější pracoviště pro evakuaci jsou ty, kde se nacházejí pacienti se zdravotním 

hendikepem nebo jejich ţivot je závislý na elektrických přístrojích. Příkladem můţe být 

Anesteziologicko-resuscitační klinika, kde se nachází několik ventilovaných a kompletně 

monitorovaných resuscitačních pacientů. 

Úsek krizového managementu nemocnice zpracovává systematický harmonogram 

vytipovaných pracovišť, která jsou z hlediska evakuace nejobtíţnější. Na těchto pracovištích 

pak probíhá také minimálně jednou ročně cvičený poţární poplach, ale tentokrát 

uţ bez asistence HZS. 

 

 

Obrázek 31 - cvičný poţární poplach. 
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Problematika: ZAVŘENÍ  DVEŘÍ  MÍSTNOSTI,  VE  KTERÉ  VZNIKL  POŢÁR 

 

Výňatek z instruktáţního filmu FN Ostrava – cvičný poţární poplach. 
 

Obrázky představují posloupnost snímků, ve které zaměstnanec nemocnice vstupuje do „čistící 

místnosti“ a zjišťuje, ţe v místnosti hoří. Poté okamţitě odbíhá ohlásit vznik poţáru 

na dispečink, protoţe je přesvědčen, ţe poţár je ve stádiu, který jiţ nelze uhasit PHP. 

 
Z posloupnosti snímků je patrné, ţe zaměstnanec nemocnice odbíhá od simulovaného 

poţáru a nezavírá za sebou dveře místnosti, ve které hoří. V instruktáţním filmu by se tento 

nedostatek neměl objevovat, nebo by na něj mělo být významným způsobem upozorněno 

takovým způsobem, aby personál na toto opatření myslel a při skutečném poţárním 

poplachu tuto chybu neudělal. Poţár by se v případě otevřených dveří mohl rychleji šířit 

po oddělení. Navíc vzniká velké mnoţství toxického kouře, který ztěţuje evakuaci 

a po nadýchání můţe způsobit váţné zranění nebo v horším případě smrt pacientů. 

 Cvičení přispívají k ověření poţárních evakuačních plánů, poţárních poplachových 

směrnic a dalších dokumentů nemocnice. Reálná situace byla zcela odlišná vlivem stresové 

situace zaměstnanců a v důsledku podmínek poţáru. Přesto lze těmito cvičeními získat mnoho 

zkušeností potřebných pro rychlou a bezpečnou evakuaci. Při hodnocení se personál můţe 

poučit z chyb, které v průběhu evakuace udělal. Zjistí se nedostatky nebo potřeby ve vybavení 

nemocnice (nemocniční zařízení, poţárně bezpečnostních zařízení, atd.).  

 Konkrétním příkladem zjištěného nedostatku můţe být absence evakuačního rozhlasu 

s nuceným odposlechem ovládaného z centrálního dispečinku, neboť ve skutečnosti by ostatní 

kliniky mohly výtah a evakuační cesty obsadit, protoţe nebyly informovány. S výjimkou 

klinik, které se nacházejí v patrech blízkých patru, kde poţár vznikl. Tyto patra jsou 

informována dispečerem. 
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 Obrázek 32 - shrnutí organizačního zabezpečení.
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8 Závěr 

 Koncepce evakuace lůţkových oddělení velkých nemocnic spočívá v několika krocích, 

které jako celek utvářejí poţární bezpečnost zdravotnického zařízení. V prvním tematickém 

okruhu se vycházelo ze statistických údajů, ze kterých lze zjistit míru rizika a příčiny poţárů. 

K poţárům zdravotnických zařízení dochází zejména v nemocnicích, léčebnách 

a zdravotnických střediscích. Nejčastější příčiny jsou nedbalost, technické závady a úmyslné 

zapálení. Nejtragičtější poţáry nemocnic v posledních letech postihly například Rusko nebo 

Čínu.  

 Druhá část práce řeší projekční činnost. Jestliţe má být stavba bezpečná, musí vycházet 

ze správně navrţeného projektu, podle kterého by měla být zrealizována a posledním 

předpokladem je dodrţování stanovených provozních podmínek. V současné době uţ normy 

nejsou závazné, ale jsou pořád platné. Stále se podle nich projektuje, protoţe je to jeden 

z nejsnazších prostředků, ke splnění poţadavků na poţární bezpečnost staveb. Trochu jiná 

je situace na Slovensku, které má v oblasti poţární prevence daleko více prováděcích 

vyhlášek. Vyhlášky jsou poměrně podrobně zpracované a dalo by se říci, ţe tím pádem 

dostávají charakter obvyklý spíše u norem.      

 Třetí tematický okruh pojednává o předpokladech ovlivňující evakuaci 

ve zdravotnických zařízeních. Některé faktory působí negativně, ve smyslu ztíţení evakuace, 

jako například to, ţe se v nemocnicích vyskytují osoby s různým zdravotním omezením. 

Pozitivním příkladem můţe být stále častější vybavování nemocnic poţárně bezpečnostními 

zařízeními. Zásadní úlohu hraje při evakuaci přítomnost poţárně bezpečnostních zařízení, 

připravenost personálu, jeho bezprostřední reakce, dostupnost evakuačních prostředků 

a pomůcek. Byl proveden konkrétní rozbor předpokladů evakuace a rozdělení pacientů podle 

hendikepu. 

 V poslední části diplomové práce bylo upozorněno na nejčastější nedostatky v objektu 

lůţkového monobloku ve FN Ostrava. Výstupy byly kvůli přehlednosti provedeny pomocí 

tabulek a obsahují fotodokumentaci s konkrétním odůvodněním problému a s navrţením 

moţného řešení. Tato část se z praktického hlediska dělí na organizační zabezpečení  

a technické řešení dané problematiky. 

 Zpracování diplomové práce je opodstatněno potřebou FN Ostrava posoudit současný 

stav poţární ochrany ve srovnání se současnými právními předpisy a navrhnout řešení 

zjištěných nedostatků. Autor se drţel cíle, který spočíval v navrţení organizačního 

zabezpečení a technického řešení lůţkového oddělení FN Ostrava. Evakuace osob je úzce 



 

58 

spjata s celkovým řešením poţární ochrany v daném zařízení a v chápání problematiky jako 

nutnosti k udrţení bezpečnosti pacientů, personálu, návštěvníků a dalších osob nacházející se 

v nemocnicích.  

 Diplomová práce je určená nejen odborné veřejnosti, ale také osobám pracujícím 

ve zdravotnických zařízeních, které by měly mít přehled o základech poţární ochrany. To jsou 

osoby na vedoucích pozicích (management nemocnic), staniční sestry, vrchní sestry a ostatní 

zaměstnanci. Práce je směřována hlavně ke zlepšení současných podmínek ve velkých 

nemocnicích, kde kolaudace těchto budov proběhla před několika desítkami let. 

 Současný stav právních předpisů je v České republice ve srovnání se zahraničím 

na dobré úrovni. Problém je však v tom, aby se tyto platné předpisy dodrţovaly, jedině potom 

si zachová poţární ochrana svůj význam. 
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