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1 Úvod 

 

V kaţdodenním ţivotě mohou nastat situace, které se nějakým způsobem vymykají 

normálu a svými extrémními vlastnostmi ohroţují ţivoty a zdraví osob, majetek, či ţivotní 

prostředí. Situace, které vyţadují bezodkladně podniknout nutná opatření, nasadit potřebné 

síly a prostředky k likvidaci, či alespoň zmírnění jejich působení. Situace, jejichţ vznik 

nemůţeme nikdy zcela vyloučit. Proto se alespoň snaţíme jim předcházet, nebo být na ně 

připraveni. Vytváříme co nejdokonalejší systém plánů, které nám právě v té kritické chvíli 

jasně, rychle a účinně řeknou, jak na to …. 

 

Jelikoţ evakuace zdravotnického zařízení můţe být závaţným problémem v případě 

vzniku mimořádné události, a její plánování má svá specifika, vybral jsem si pro svou práci 

objekt jablunkovského sanatoria. Jedná se o lůţkové zdravotnické zařízení regionálního 

charakteru s dlouholetou tradicí, specializující se na léčbu plicních onemocnění, ale také léčbu 

dlouhodobě nemocných pacientů vyţadujících speciální péči.  

 

Cílem mé práce je na základě získaných informací a poznatků  

 zhodnocení současného evakuačního plánu 

 navrţení případných zlepšení 

 dopracování případných chybějících částí 

 návrh nového, funkčního evakuačního plánu 
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2 Rešerše literatury 

 

FOLWARCZNY, L.; POKORNÝ, J. Evakuace osob. 1. vydání. Ostrava: SPBI, 2006. ISBN: 

80-86634-92-2 

Publikace se zabývá úvahami nad evakuací osob z hlediska poţární ochrany a ochrany 

obyvatelstva. V knize jsou popsány metody pro hodnocení evakuace osob na území ČR a 

aktuální poznatky zahraničních autorů prezentované formou matematických rovnic nebo 

příklady modelů [1]. 

 

KRATOCHVÍLOVÁ, D. Ochrana obyvatelstva. 1. vydání. Ostrava: SPBI, 2005 ISBN: 80-

86634-70-1 

Jedná se o publikaci zabývající se tématem ochrany obyvatelstva a ochrannými opatřeními při 

vzniku mimořádné události. Autorka zde popisuje některá opatření l zabezpečení plnění úkolů 

civilní ochrany jako je vyrozumění, ukrytí evakuace, nouzové přeţití, apod. [9].  

 

SMETANA, M.; KRATOCHVÍLOVÁ, D. ml.; KRATOCHVÍLOVÁ, D. Havarijní 

plánování. 1. vydání. Brno: C PRESS, 2010. ISBN: 978-80-251-2989-0 

Publikace se zabývá problematikou příprav na moţnost vzniku průmyslové havárie a její 

řešení. Zaměřuje se hlavně na chemický průmysl a jadernou energetiku, avšak postupy a 

dokumenty zde popsané se vyuţívají v celé řadě dalších oblastí a organizací [13]. 

 

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

obyvatelstva  

V této vyhlášce je popsán postup při zřizování zařízení civilní ochrany, způsob informování 

fyzických a právnických osob o charakteru moţného ohroţení, zabezpečení jednotného 

sytému varování a vyrozumění a způsob provádění evakuace a jejího všestranného 

zabezpečení.  

 

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

výkonu státního poţárního dozoru (vyhláška o stavební prevenci) 

Tato vyhláška vymezuje postup pro zpracování poţárního evakuačního plánu. Uvádí se v ní, 

pro které objekty je třeba evakuační plán zpracovat, členění evakuačního plánu a jednotlivé 

poloţky, které evakuační plán obsahuje. 



 9 

3 Teorie evakuace 

 

Evakuace je souhrn organizačních a technických opatření zabezpečujících přemístění 

osob, zvířat a věcných prostředků v daném pořadí priority z míst ohroţených mimořádnou 

událostí na jiné území. Je to mimořádné opatření, pouţívané v případech, kdy jiţ nelze 

účinnou ochranu zabezpečit jiným způsobem [9]. 

 

 

3.1 Evakuace jako proces 

 

Na evakuaci osob lze pohlíţet ze dvou stran. Na straně jedné v oblasti poţární ochrany se 

jedná o krátkodobé opuštění prostoru ohroţeného mimořádnou událostí bez pomoci 

záchranných sloţek. Jedná se o opuštění prostoru za dobu několika sekund, maximálně minut. 

Klasický příkladem je evakuace objektu při vyhlášení poţárního poplachu podle předem 

zpracovaného evakuačního plánu po daných únikových cestách [1]. 

 

V oblasti poţární ochrany není pojem evakuace přesně definován. Zákon č. 133/1985 

SB., o poţární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o poţární ochraně) 

pojem evakuace nezmiňuje a další právní předpisy z oblasti poţární ochrany, např. vyhláška 

Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek poţární bezpečnosti a výkonu 

státního poţárního dozoru (dále jen vyhláška o poţární prevenci), vyhláška č. 247/2001 Sb., o 

organizaci a činnosti jednotek poţární ochrany (dále jen vyhláška o organizaci a činnosti 

jednotek PO), či Nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o poţární ochraně, 

pouţívají termín: „evakuace osob“. Tento pojem však není v ţádném z těchto předpisů blíţe 

specifikován. Pojem evakuace se rovněţ vyskytuje v právních předpisech zabývajících se 

stavební činností. Z hlediska poţární ochrany je to především vyhláška č. 137/1998 Sb., o 

obecných technických poţadavcích na výstavbu a v normách ČSN 730802, Poţární 

bezpečnost staveb: nevýrobní objekty, a ČSN 730804, Poţární bezpečnost staveb: výrobní 

objekty. Přesnou definici však nenalezneme ani zde [1].  

 

Z hlediska ochrany obyvatelstva je evakuace jeden ze základních způsobů jejich ochrany. 

Jedná se proces spojený s přemístěním obyvatelstva z postiţené oblasti včetně řešení následné 

péče o evakuované osoby, jako je náhradní stravování a ubytování. Evakuaci z ohroţených 
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prostorů podléhají v zásadě veškeré osoby kromě těch osob, které se na realizaci evakuace 

podílejí, nebo vykonávají v ohroţeném prostoru jinou neodkladnou činnost. K jejich ochraně 

se plánují a provádějí nezbytná ochranná opatření. [9]. 

Tento pohled respektuje i současná legislativa. Zákon č. 239/2001 Sb., o integrovaném 

záchranném systému (dále jen zákon o IZS) rozumí ochranou obyvatelstva plnění úkolů 

civilní ochrany, zejména varování, vyrozumění, evakuaci, ukrytí a nouzové přeţití 

obyvatelstva. Způsob provedení evakuace řeší prováděcí předpis k zákonu o IZS -  Vyhláška 

Ministerstva vnitra č.380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, kde je 

uvedeno plánování evakuace, orgány pro řízení evakuace, zabezpečení evakuace pro případy 

vzniku MU [1]. 

 

 

3.2  Rozdělení evakuace 

 

Evakuaci můţeme rozdělit podle několika kritérií.  

 

Z hlediska rozsahu opatření se dělí na evakuaci [9,13]: 

a) objektovou: zahrnující evakuaci z jedné budovy nebo z malého počtu obytných budov, 

administrativně správních budov, technologických provozů a dalších objektů. 

Evakuované osoby se přemístí nebo jsou přemístěny mimo zasaţený objekt, zpravidla na 

volné prostranství v blízkosti objektu, nebo do konkrétních částí objektu s vyuţitím 

ochranných vlastností stavby. Tyto části jsou dostatečně prostorné a poskytují 

evakuovaným osobám dostatečnou ochranu před účinky mimořádné události. 

b) plošnou: zahrnující evakuaci částí nebo celého urbanistického celku, případně většího 

územního prostoru, přičemţ evakuovány jsou všechny osoby z míst ohroţených MU s 

výjimkou osob, které se budou podílet na záchranných pracích, na řízení evakuace nebo 

vykonávající jinou neodkladnou činnost. 

 

Z hlediska doby trvání lze evakuaci rozdělit na [9,13]: 

a) vyvedení: je realizováno nejčastěji při záchranných pracích v rámci jedné části objektu, 

např. bytu v panelovém domě. Osoby jsou vyvedeny z místa ohroţení a po dokončení 

zásahu je jim umoţněn návrat. Těmto osobám je zajišťováno pouze ošetření, informace, 

popř. místo pro přečkání události v případě nepříznivých klimatických podmínek. 
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b) krátkodobou: kdy ohroţení nevyţaduje dlouhodobé opuštění objektu (prostoru). Pro 

evakuované osoby není zpravidla zapotřebí realizovat opatření související s následnou 

péčí o evakuované osoby, jako je např. náhradní ubytování a stravování. 

c) dlouhodobou: kdy ohroţení vyţaduje dlouhodobé opuštění objektu (prostoru). Pro 

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

např. náhradní ubytování a stravování. 

 

Z hlediska způsobu realizace dělíme evakuaci na [9]: 

a) samovolnou: proces evakuace není řízen a osoby v potřebě úniku před nebezpečím 

jednají dle vlastního uváţení, coţ můţe mít důsledky v podobě zbytečných ztrát na 

ţivotech, zdraví a majetku. 

b) samoevakuaci: proces evakuace je řízen a evakuované osoby se přemisťují s pouţitím 

vlastních dopravních prostředků nebo pěšky.    

c) evakuaci se zajištěním dopravy: proces evakuace je řízen. Evakuované osoby se 

přemisťují jak s vyuţitím vlastních dopravních prostředků nebo pěšky, tak s pouţitím 

dopravních prostředků hromadné přepravy, zajištěných orgány pověřenými řízením 

evakuace. 

 

 

3.3 Doba evakuace 

Je časový úsek od vzniku mimořádné události (např. poţár) do opuštění objektu 

evakuovanými osobami. Evakuaci lze povaţovat za bezpečnou, pokud doba potřebná pro 

evakuaci osob RSET  je menší nebo nejvýše rovna době dostupné pro evakuaci ASET. [1] 

 

Platí tedy: 

 

RSET ASET                                                                                                                      (3.1) 

 

Doba potřebná pro evakuaci osob RSET se skládá z dílčích časových intervalů: 

 

RSET = td + tv + tr + tz + tu                                                                      [min]                                                 ( 3.2)                            

Kde 



 12 

td  doba od vzniku do detekce poţáru     [min] 

tv  doba od detekce poţáru  do vyhlášení evakuace     [min] 

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

tz  doba od rozhodnutí osob k jejímu zahájení do vlastního zahájení     [min] 

tr  předpokládaná doba evakuace     [min] 

 

Doba od vzniku do detekce požáru (td): závisí na pouţitých poţárně bezpečnostních 

zařízeních, na stavebním řešení budovy a na osazení objektu osobami. 

 

Doba od detekce požáru do vyhlášení evakuace (tv): závisí na technickém provedení 

poţárně bezpečnostních zařízení, reakcích osob a bezpečnostním managamentu. 

 

Doba od vyhlášení evakuace do rozhodnutí osob k jejímu zahájení (trz ): představuje 

časovou prodlevu ovlivněnou vnímáním osob, jejich rozhodováním se a následným 

vyhodnocením vzniklé situace. Představuje rozhodovací proces tr a doby do zahájení 

evakuace tz . Dobu od vyhlášení evakuace po její zahájení vypočteme následovně [1]: 

 

trz =  tr +  tz                              [min]                                                                                                 (3.3) 

 

 

Aspekty ovlivňující dobu evakuace  

 

Mezi nejvýznamnější aspekty ovlivňující dobu od vyhlášení evakuace do jejího zahájení lze 

zařadit [1]:  

 

Způsob vyhlášení požárního poplachu: V objektech s nainstalovaným systémem 

elektrické poţární signalizace je poplach vyhlašován zpravidla technickým zařízením. Dobře 

slyšitelná verbální varovná informace je povaţována za nejspolehlivější způsob vyhlášení 

poplachu. Varovné akustické sirény bývají méně spolehlivé a nepředají přesnou varovnou 

informaci. 

 

Dispoziční řešení stavby: Přehledné a jednoduché dispoziční řešení jednotlivých podlaţí 

objektu pozitivně ovlivňuje orientaci osob v prostoru a nalezení jednotlivých únikových cest. 
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Vizuální přístup: Rozhodovací proces můţe být do značné míry ovlivněn chováním 

ostatních obyvatel pohybujících se v objektu nebo jeho částech. 

 

Pozornost: V prostorách, kde je pozornost nebo činnost osob zaměřena na některý 

z probíhajících jevů, je nutné tento přerušit a zajistit plné osvětlení prostoru a zaměření 

pozornosti na předání varovné informace. 

 

Nácvik evakuace: nácvik chování osob a jejich reakcí na varovný signál můţe ovlivnit 

rozhodovací proces. Cvičné poţární poplachy a nácviky evakuace urychlují rozhodování a 

zkracují tak dobu případné skutečné evakuace objektu. 

 

Znalost budovy: osoby znalé objektu, v němţ se nacházejí, získávají schopnost rychlejší 

reakce na nastalou událost. Za rizikové objekty lze povaţovat stavby, kde se střídá značný 

počet osob a společenské akce, pořádané jen jednou za delší časový interval. V těchto 

objektech jsou návštěvníci většinou odkázáni na poţárně technické značení, vybavení objektu 

a na správně proškolený a schopný personál. 

 

Společenské vztahy osob: před samotným zahájením evakuačního procesu mají jedinci 

tendenci shromaţďovat kolem sebe osoby jim blízké. Významným ovlivňujícím faktorem 

můţe být tato činnost v případě, ţe osoby nejsou v jejich bezprostřední blízkosti. 

 

Stav bdělosti, ostatní limitace: reakce osob můţe být ovlivněna aspekty, které limitují 

jejich aktuální stav. Můţe se jednat o stav psychické indispozice, ale také o stav, do kterého se 

osoby přivedly samy (např.: osoby v podnapilém stavu, po poţití omamných látek). Pokud 

jsou v objektu lidé spící, jejich reakce ihned po probuzení bude s největší pravděpodobností 

zmatená a budou potřebovat určitý čas na schopnost vyvozovat logické závěry. 

 

Obslužný personál: v případě správné a rychlé reakce personálu můţe dojít 

k významnému zkrácení doby potřebné do zahájení procesu evakuace. Předpokladem je 

adekvátní chování personálu vyplývající z výcviku a přípravy na mimořádné události. 

V tabulce 1 jsou uvedeny údaje vyuţitelné k prognóze doby od vyhlášení evakuace do jejího 

zahájení pro některé druhy provozů.  
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       Tabulka 1: Prognóza doby od vyhlášení do zahájení evakuace [1] 

Typ budovy (druh provozu) 
W1 

(min) 

W2 

(min) 

W3 

(min) 

Kanceláře, komerční a průmyslové budovy, školy 

(osoby jsou v bdělém stavu, seznámeny s budovou, 

bezpečnostními systémy a způsobem evakuace) 

<1 3 >4 

Obchody, muzea, sportovní centra, shromaţďovací 

prostory (osoby jsou v bdělém stavu, 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 převáţně obeznámeny s 

budovou, bezpečnostními systémy a způsobem 

evakuace) 

<2 4 >5 

Hotely, ubytovny (osoby nemusí být v bdělém stavu a 

převáţně nejsou obeznámeny s budovou, 

bezpečnostními systémy a způsobem evakuace) 

<2 4 >6 

Nemocnice, sanatoria (velký počet osob můţe 

vyţadovat pomoc) 
<3 5 >8 

W1 Informace o nebezpečí sdělené osobami, komunikačními systémy, 

       interním televizním okruhem, nebo označeným vycvičeným 

       personálem viditelným všemi osobami v prostoru        [min] 

W2 Informace o nebezpečí sdělené připravenými textovými zprávami 

       v komunikačních zařízeních, informativní upozornění personálem        [min] 

W3 Akustický signál poţárního poplachu, personál bez výcviku        [min] 
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3.4 Proces evakuace v objektech zdravotnických zařízení 

 

Při vzniku MU ve zdravotnickém objektu, nebo v jeho okolí, je nutné s vazbou na 

nebezpečí podnětu jednoznačně rozlišit, zda budou osoby evakuovány, jakou formou a 

v jakém rozsahu. Lze reálně předpokládat vznik řady situací, kdy větší míra bezpečnosti bude 

pro ohroţené osoby zajištěna v relativně bezpečném prostoru, kde se právě nachází, neţ 

absolvování náročného procesu evakuace prostorami s případným větším rizikem. 

Kvantitativní zastoupení této, tzv. pasivní evakuace, bude ovlivněno charakterem objektu, 

zejména pak jeho stavební a technickou připraveností pro mimořádné situace [12]. 

 

V případě, ţe ohroţení osob bude vyhodnoceno jako akutní a nelze volit jinou variantu 

pro zajištění jejich bezpečnosti, dojde k realizaci aktivní evakuace osob. Evakuace osob ze 

zdravotnických zařízení je rozpracována do dílčích částí. Osoby jsou standardně nejprve 

evakuovány po rovině do sousedních poţárních úseku, kde je jim zajištěno po určitou dobu 

relativně bezpečné prostředí a následně evakuovány schodišti či evakuačními výtahy 

z objektu na volné prostranství. Po evakuaci osob jim bude nutné zajistit následnou péči jako 

je převoz, ubytování a odpovídající lékařská péče [12]. 

 

 

Faktory ovlivňující evakuaci osob v objektech zdravotnických zařízení 

 

Zdravotnická zařízení svým vlastním charakterem provozu vytvářejí specifické pozitivní 

i negativní jevy ovlivňující evakuaci osob [12]. 

 

Pozitivní faktory [12] 

 zpravidla prostorné komunikace pro provádění případné evakuace osob 

 trvalá přítomnost osob ve většině prostor objektu usnadňující včasné zpozorování 

případného nebezpečí a jeho následného ohlášení 

 trvalá přítomnost personálu pro provádění samotné evakuace osob 

 moţnost výpomoci personálu z dalších oddělení, která nejsou ohroţena 

 příprava a výcvik personálu pro zvládnutí případných mimořádných situací 

 náročné podmínky pro výstavbu a provoz zdravotnických zařízení z hlediska poţární 

bezpečnosti a ochrany obyvatelstva dle právních a technických předpisů 



 16 

 systematická pozornost ze strany kontrolních orgánů směřující k vysoké úrovni 

bezpečnosti. 

 

Negativní faktory [12] 

 vysoká koncentrace osob zvláště u vícepodlaţních budov a rozsáhlých areálů 

 omezená pohyblivost osob, jejich imobilita 

 trvalé připojení pacientů k lékařským přístrojům zajišťujícím jejich základní ţivotní 

funkce 

 nutnost dokončení některých lékařských zákroků na speciálních odděleních za jakékoli 

situace 

 psychická labilita pacientů se zdravotními obtíţemi vystavených náhlému 

nepředvídatelnému nebezpečí 

 

S ohledem na výše uvedené faktory lze konstatovat, ţe evakuace osob v objektech 

zdravotnických zařízení představuje ve srovnání s jinými objekty záleţitost velmi specifickou 

a náročnou jak ve fázi plánování, tak samotného provedení. [12]. 

 

 

3.5 Požární evakuační plán 

 

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

zasaţených nebo ohroţených poţárem [13]. 

 

V případě objektů se zvýšeným poţárním rizikem bude evakuační plán řešen na základě 

zákona 133/1985 Sb., o poţární ochraně, resp. Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení 

podmínek poţární bezpečnosti a výkonu poţárního dozoru (vyhláška o poţární prevenci). 

Tento plán se zpracovává pro objekty, ve kterých jsou sloţité podmínky pro zásah, provozují 

se činnosti s vysokým poţárním nebezpečím, nebo pokud tak stanoví dokumentace poţární 

ochrany zpracovaná na základě stanovení podmínek poţární bezpečnosti i pro další 

provozované činnosti se zvýšeným poţárním nebezpečím.  

Poţární evakuační plán je uloţen na trvale dosaţitelném místě [13]. 
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3.5.1  Textová část  

 

Textová část evakuačního plánu obsahuje [13]: 

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

 určení osob a prostředků, s jejichţ pomocí bude evakuace prováděna 

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

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

 způsob zajištění první pomoci postiţeným osobám 

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

střeţení  

 

3.5.2 Grafická část 

V grafické části poţárního evakuačního plánu je znázorněn směr evakuační trasy 

v jednotlivých podlaţích a místo pro shromaţďování osob a majetku [13].  

 

Úplnost a správnost poţárního evakuačního plánu se ověřuje formou cvičného poţárního 

poplachu [13]. 
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4 Charakteristika vybraného zařízení 

 

Zdravotnickým zařízením, jehoţ poţárním evakuačním plánem se budu zabývat, je 

Sanatorium Jablunkov, a.s., ústav pro léčbu plicních a respiračních onemocnění ve městě 

Jablunkov. 

 

 

 

               Obrázek 1: Sanatorium Jablunkov [15] 

 

 

4.1 Základní informace o sanatoriu 

 

První budova sanatoria o kapacitě 120 lůţek, tzv. Johanisův pavilón, byla postavena 

v roce 1928 spolkem Slezská humanita jako ústav specializující se na léčbu TBC. Tento však 

díky finančním problémům brzy změnil majitele a novým ředitelem sanatoria se stal MUDr. 

Bohumil Urbančík. Základní myšlenkou nového vlastníka bylo vybudovat dokonalý ústav 

podle nejmodernějších lékařských a technických zásad. Vzniklo tak sanatorium s lůţky pro 

270 pacientů, které dosahovalo svými parametry špičkové mezinárodní úrovně, jehoţ 

slavnostní otevření proběhlo ve dnech 26. a 27. října 1935 [15].  
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V současné době je lůţkovým zdravotnickým zařízením regionálního charakteru. 

Vlastníkem je Moravskoslezský kraj [15]. 

 

Sanatorium poskytuje zdravotní péči [15]: 

 

 Lůţkovou 

 oddělení tuberkulózy a respiračních nemocí  

 oddělení léčebny dlouhodobě nemocných  

 jednotka ošetřovatelské péče 

 

 Ambulantní 

 plicní ambulance  

 rehabilitační ambulance 

 

 Komplementární sluţby 

 laboratoř (biochemická, hematologická a mikrobiologická) 

 pracoviště RTG 

 

 

4.2 Členění budov a prostor sanatoria 

 

Budova sanatoria je rozdělena do tří základních částí  (obrázek 2). 

 

Administrativní část 

Jedná se o čtyřpodlaţní, zděnou budovu, která je tvořena kancelářskými prostory, 

lékařskými pokoji, personálním oddělením, archívem, jídelnou pro zaměstnance, knihovnou, 

radiologickým pracovištěm a vyšetřovnami. 

 

Pavilon A 

Jedná se o čtyřpodlaţní, zděnou budovu, která je tvořena oddělením jednotky 

ošetřovatelské péče, plicními odděleními 1A a 2A. 
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Pavilon B 

Jedná se o čtyřpodlaţní zděnou budovu, která je tvořena oddělením rehabilitace, 

oddělením léčebny dlouhodobě nemocných a plicním oddělením  2B. 

Samostatnou budovou je plynová kotelna pro vytápění celého sanatoria. 

 

Obsazení objektu osobami 

Obsazení objektu osobami se liší dle denní doby, směny a dne v týdnu. Tabulka 2 

znázorňuje počty pacientů a personálu při plném obsazení lůţkových kapacit jednotlivých 

oddělení, při plném obsazení směn zdravotnickým a ostatním personálem v denní dobu, kdy 

je personál administrativy přítomen v budově, a při minimálním obsazení směn v noci, kdy je 

přítomen pouze personál zdravotnický ve sníţeném početním stavu. Případné návštěvy 

pacientů nacházející se v budově v návštěvních hodinách nebudeme brát v úvahu 

  

               Tabulka 2: Obsazení objektu osobami [autor] 

 Oddělení Pacienti Personál 

Max/Min 

Pavilon A Plicní 1A 44 7 / 1 

 Plicní 2A 44 5 / 1 

 JOP 38 8 / 2 

    

Pavilon B Rehabilitace 20 16 / 0 

 LDN 38 8 / 2 

 Plicní 2B 42 5 / 1 

    

Administrativa Prádelna  5 / 0 

 Vyšetřovny 10 7 / 0 

 Kanceláře  16 / 0 

 Údrţba  7/0 

 

Celkem osob  236 77 / 7 
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4.2.1 Plicní oddělení 

 

Plicní oddělení má celkem 130 lůţek a je rozděleno do tří stanic. 

Oddělení „1A“ a „2A“ (celkem 88 lůţek) jsou zaměřeny na komplexní léčebnou a 

ošetřovatelskou péči nespecifických plicních onemocnění, bronchiálních obstrukcí, 

onemocnění hrudníku a bránice včetně netraumatického pneumotoraxu (PNO), respirační 

nedostatečnosti a plicního srdce s moţnosti inhalační léčby medikamenty i kyslíkem a 

komplexní dechové a pohybové rehabilitace. Provádí se zde rovněţ diferenciální diagnostika 

plicních novotvarů. Pacienti na těchto odděleních jsou jak chodící, tedy bez omezení pohybu, 

tak pacienti s omezenou schopností pohybu. 

Oddělení „2B“ (42 lůţek) je vyhrazeno pro léčbu TBC plic. Toto oddělení je zcela 

uzavřené, s kontrolovaným vstupem a speciálním reţimem ochrany zaměstnanců a návštěv. 

Jakýkoli kontakt s pacienty oddělení bez předepsaných ochranných pomůcek je nebezpečný a 

hrozí přenos infekčního TBC onemocnění [15].   

 

4.2.2 Léčebna dlouhodobě nemocných 

 

Léčebna dlouhodobě nemocných (dále jen LDN) má celkem kapacitu 38 lůţek na 

jednom oddělení. Je zaměřeno hlavně na dlouhodobou rehabilitaci a rozvoj psychosociální 

soběstačnosti. Nejběţnějšími diagnózami zde jsou stavy po cévních mozkových příhodách, 

ortopedických operacích, akutních zhoršeních chronických nemocí, srdečních infarktech, 

apod. Pacienti jsou do LDN překládání z akutních oddělení nemocnic. Ve většině případů se 

jedná o pacienty imobilní, nebo se sníţenou pohyblivostí. O nemocné zde pečuje odborně 

vyškolený lékařský a ošetřovatelský personál [15]. 

 

4.2.3 Jednotka ošetřovatelské péče 

 

Jednotka ošetřovatelské péče (dále jen JOP) je oddělením o celkovém počtu 38 lůţek. I 

zde je hlavním cílem alespoň částečná obnova psychosociální soběstačnosti a dlouhodobá 

rehabilitace. Pacienty zde jsou převáţně starší a staří nemocni, většinou s více chronickými 

chorobami a v těţších stavech, bývají zde pacienti postiţení demencí a Alzheimerovou 

chorobou. Také zde jsou ve většině případů pacienti imobilní nebo se sníţenou pohyblivostí. 

O nemocné zde taktéţ pečuje odborně vyškolený lékařský a ošetřovatelský personál [15]. 
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4.2.4 Rehabilitační oddělení 

 

Rehabilitační oddělení se nachází v pavilonu „B“ a jedná se o oddělení pro ambulantní 

léčbu onemocnění pohybového aparátu a poúrazových stavů. Na oddělení se nachází 

vyšetřovny a ordinace, místnosti pro vodoléčbu, bazén a tělocvična. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2: Situační plán Sanatoria [autor] 
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5 Analýza rizik ohrožení objektu – důvody pro evakuaci 

 

V kaţdodenním ţivotě můţe nastat situace, která se vymyká normálu. A ať uţ se jedná o 

situaci způsobenou činností člověka nebo jde o dílo přírody, ohroţuje-li svým charakterem 

ţivoty, zdraví nebo majetek, ţádá si rychlé a účinné řešení. 

 

Kaţdému objektu, sanatorium nevyjímaje, hrozí soustava nebezpečí. Tato vychází 

například z geografické polohy, typu zařízení či jeho provozů, typu činností, vlivem okolí. 

Tato nebezpečí a rizika lze analyzovat mnoha metodami. Pro názornost jsem vybral metodu 

Ishikawův diagram (obrázek 3).  

 

Tento diagram je nástrojem vyuţívaným pro domyšlení souvislostí do konce a pro 

zobrazení souvislostí mezi daným následkem a jeho moţnými příčinami. Mnoţství moţných 

příčin je uspořádáno do hlavních kategorií (primárních příčin) a vedlejších kategorií 

(sekundárních příčin) tak, ţe zobrazení připomíná kostru ryby. Z tohoto důvodu se tento 

nástroj nazývá také diagram typu „rybí kost“ [20]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3: Analýza rizik – Ishikavův diagram [autor] 
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5.1 Ohrožení osob v důsledku požáru 

 

Poţáry jsou všeobecně doprovázeny charakteristickými jevy, při kterých dochází 

k ohroţení ţivotů a zdraví osob, zasahujících a k ohroţení majetku. Jedná se o zplodiny 

hoření, nedostatek kyslíku, plamen a teplo. 

 

Zplodiny hoření  

Tento jev doprovázející poţár má za následek mnoho lidských ţivotů. Sloţení spalin a 

jejich mnoţství závisí zejména na chemické skladbě hořlaviny a na druhu a mnoţství 

oxidačního prostředku. Většina produktů hoření látek je toxická a mají pro lidský organismus 

řadu negativních důsledků [1]. 

 

Nedostatek kyslíku  

V důsledku oxidační reakce v hořícím prostoru dochází k postupnému úbytku kyslíku. 

Při sníţení obsahu kyslíku dochází k dechovým potíţím a k nedostatečnému okysličení krve. 

Osoby nacházející se v zasaţených prostorách přestávají být schopné samostatného logického 

úsudku [1]. 

 

Plamen  

Plamen je základním projevem realizace hořlavých plynů v prostoru. Pokud je v hořícím 

prostoru nedostatek kyslíku, dochází sice k uvolňování hořlavých plynů, avšak jejich realizace 

probíhá mimo hořící prostor. Tok plynů můţe přenést plamen do značných vzdáleností od 

ohniska poţáru a ohrozit osoby nebo způsobit vznícení hořlavých materiálů [1].  

 

Teplo  

Teplo je produktem poţáru, který má z hlediska jeho šíření základní význam. Teplota 

zplodin můţe dosahovat hodnot 1000 °C a vyšších. Teplota plně rozvinutého poţáru vţdy 

přesáhne 500 °C. Nejvyšší teplota vzduchu snesitelná pro lidský organismus závisí na 

nasycenosti vzduchu vodními parami a na době působení. Obdobně teplo sdílené sáláním 

závisí na době působení na lidský organismus [1].  
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5.2 Ohrožení přírodními živly 

 

Povodně 

Jsou přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při 

kterém voda jiţ zaplavuje území mimo koryto vodního toku a můţe způsobit škody. Povodeň 

můţe být způsobena přírodními jevy, zejména táním, dešťovými sráţkami nebo chodem ledů 

(přirozená povodeň), nebo jinými vlivy, zejména poruchou vodního díla, která můţe vést aţ 

k jeho havárii (protrţení), nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním díle (zvláštní 

povodeň) [13]. 

 

Sesuvy půdy 

K sesuvům půdy dochází, kdyţ je porušena stabilita svahu. Síly, které udrţují soudrţnost 

půdy nebo horniny, začnou být slabší neţ gravitace a celá hmota se dostane do pohybu.  

Půda se můţe ze svahu posouvat nepatrnou rychlostí. Někdy se zvětralé skály mohou 

sesouvat rychlostí aţ několik metrů za den. Nakonec můţe dojít k náhlému uvolnění velkého 

objemu horniny, který se zřítí vysokou rychlostí. Sesuvy půdy mohou ohrozit obydlí, sídliště, 

dopravní komunikace a inţenýrské sítě, zemědělské pozemky [17]. 

 

Zemětřesení 

Zemětřesení je náhlý pohyb zemské kůry, vyvolaný uvolněním napětí např. z neustálých 

pohybů zemských desek – podél zlomů. Větší zemětřesení se proto obvykle vyskytují v těch 

oblastech světa, kterými významné zlomy procházejí. Slabá zemětřesení, která člověk buď 

vůbec nepocítí, nebo která se projeví na nestabilních předmětech v domácnosti (skleničky na 

policích, lustr, hodiny na stole), jsou velmi častá i v seismicky klidnějších oblastech. Při 

silnějších zemětřeseních dochází k praskání stěn budov, či pohybům svahů. Jednou za několik 

let však dojde k silnému zemětřesení, které můţe připravit o ţivot stovky či tisíce lidí a 

způsobí mnohamiliardové škody na majetku [18]. 

 

5.3 Ohrožení osob nebezpečnou látkou 

 

Jablunkov je nejvýchodnějším městem České republiky a nachází se na hlavním 

silničním i ţelezničním tahu na Slovensko s hustou nákladní i osobní dopravou. Ţelezniční 

koridor je od objektu sanatoria vzdálen 250 m a silnice I/11 zhruba 400 m. V případě 

/wiki/Zemsk%C3%A1_k%C5%AFra
/wiki/Tektonick%C3%A1_deska
/wiki/Zlom
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dopravní nehody na ţeleznici či pozemní komunikaci s následným únikem většího mnoţství 

nebezpečné látky do ovzduší by bylo sanatorium tímto jednoznačně ohroţeno. 

 

V objektu sanatoria jsou přítomny rozvody plynu. Únik zemního plynu vlivem havárie na 

plynových rozvodech či zařízeních můţe znamenat intoxikaci pacientů a zaměstnanců 

sanatoria, nebo v případě nashromáţdění většího mnoţství plynu v prostorách sanatoria i 

výbuch při přítomnosti iniciačního zdroje. 

 

5.4 Nebezpečí zřícení konstrukcí 

Zřícení konstrukcí můţe být zaviněno zejména porušením statické nebo dynamické 

únosnosti konstrukcí a sníţením mechanické pevnosti konstrukčních materiálů staveb, 

porušením celistvosti konstrukcí mimořádnou událostí (např. výbuch) nebo činností člověka, 

stavebními úpravami, či účinky ţivelních pohrom, např. povodeň, vichřice, zemětřesení, sníh, 

námraza [14]. 
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6 Stávající požární evakuační plán 

 

6.1 Popis stávajícího plánu 

 

Stávající poţární evakuační plán Sanatoria Jablunkov je rozdělen na textovou část a 

grafickou část. 

 

Textová část 

Textová část je pětistránkový dokument rozdělený do pěti stručných kapitol. 

První kapitola určuje místo řízení evakuace pro kaţdé podlaţí a popisuje jeho znázornění 

na schématech v grafické části. 

Kapitola druhá krátce popisuje způsob předání pokynů k evakuaci a způsob vyhlášení 

poţárního poplachu. 

Třetí kapitola řeší průběh evakuace a komunikace k ní určené. Osoby budou ze sanatoria 

evakuovány buď na volná prostranství před jednotlivými pavilony, nebo do sousedních budov 

a oddělení. Východy určené pro evakuaci z jednotlivých pavilonů jsou označeny tabulkou, 

která rovněţ obsahuje časy, kdy jsou východy volně průchozí, a oddělení která zodpovídají za 

jejich zprůchodnění v nočních hodinách. Dále pak popisuje jednotlivé únikové trasy 

v pavilonech sanatoria a na jednotlivých odděleních, jaké prostředky budou pouţity 

k evakuaci imobilních pacientů a jak budou zabezpečeny náhradní kyslíkové přístroje pro 

pacienty s dýchacími obtíţemi. Konec kapitoly se zabývá popisem shromaţdišť 

evakuovaných pacientů a personálu a kontrolou počtu osob evakuovaných ze zařízení. 

Čtvrtá kapitola se krátce věnuje zajištění první pomoci zraněným osobám. 

Poslední kapitola obsahuje informace o zpracovateli evakuačního plánu. 

 

Grafická část 

Grafická část obsahuje podrobné plány jednotlivých podlaţí pavilonů, ve kterých jsou 

barevně vyznačeny únikové cesty z jednotlivých oddělení, určení východů a schodišť, 

případně prostor určených ke shromáţdění pacientů evakuovaných z jiných oddělení. Dále je 

zde vyznačeno rozmístění hydrantů a přenosných hasících přístrojů. 

Grafická část evakuačního plánu je vytvořena z původních  stavebních plánů budov, do 

kterých byly vyznačeny jednotlivé únikové cesty, shromaţdiště evakuovaných, rozmístění 

hydrantů, přenosných hasících přístrojů a rozmístění evakuačních plánů na chodbách. 
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Evakuační plán byl vypracován v roce 2010. Řešení některých částí plánu, především 

evakuačních tras, bylo vhledem k evakuaci imobilních pacientů konzultováno a řešeno 

s příslušníky Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. V Sanatoriu 

Jablunkov nebylo dosud provedeno cvičení, které by reálně prověřilo funkci evakuačního 

plánu a poukázalo na případné nedostatky jak z hlediska stavebního řešení budovy, tak 

způsobu evakuace pacientů a personálu. Jelikoţ je současný plán evakuace nově zpracovaný, 

počítá se s takovýmto cvičením v letošním roce. 

 

6.2 Zhodnocení plánu 

 

Současný evakuační plán Sanatoria Jablunkov obsahuje body stanovené vyhláškou o 

poţární prevenci [3]. Popisují však aktuální situaci velmi stručně, a neberou v potaz některé 

skutečnosti, které mohou mít zásadní vliv na provedení evakuace jednotlivých oddělení. Jedná 

se především informace související se směnností jako: 

 rozdílný počet zaměstnanců v jednotlivých směnách 

 úkoly zaměstnanců v případě evakuace 

 samotné řízení evakuace v různou denní dobu 

 zodpovědnost za provedení některých kroků 

 

V některých prostorách sanatoria lze navrhnout další prostor pro shromáţdění imobilních 

pacientů, popř. navrhnout další únikovou cestu pro jejich evakuaci.  
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7 Návrh nového evakuačního plánu 

 

7.1 Textová část 

 

Úvod 

 

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

zasaţených nebo ohroţených poţárem. Evakuace je prováděna dle popisu v textové části 

tohoto plánu a po trasách vyznačených v grafické příloze. Všichni zaměstnanci, pacienti a 

další osoby nacházející se v objektu Sanatoria jsou povinni uposlechnout pokynů osob 

určených k řízení evakuace, členů poţární hlídky a příslušníků jednotek poţární ochrany. 

Evakuace je prováděna po nejkratší moţné trase a bez zbytečných odkladů. 

 

Způsob vyhlášení evakuace 

Evakuace je vyhlášena v zápětí po poţárním poplachu a zahájena neprodleně po 

vyrozumění zodpovědných osob na jednotlivých odděleních. O vyhlášení evakuace je 

zdravotnický personál vyrozuměn ústně nebo telefonicky osobou pověřenou řízením 

evakuace.  

 

7.1.1 Evakuace v denním režimu 

 

V objektu sanatoria je pracovní doba zdravotnického a ostatního personálu rozvrţena do 

tří osmihodinových směn v pracovní dny a do dvou dvanáctihodinových směn o svátcích a ve 

dnech pracovního klidu. Denním reţimem jsou myšleny pracovní dny od 6:00 do 18:00. 

V tuto dobu je přítomen plný počet personálu na odděleních, jsou přístupné všechny únikové 

východy a pro případnou evakuaci pacientů je moţno vyuţít větší mnoţství zdravotnického a 

ostatního personálu. 
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Osoby pověřené řízením evakuace  

Osobou pověřenou řízením evakuace je ředitel sanatoria, v jeho nepřítomnosti pak primář 

oddělení, sluţbu konající lékař, hlavní sestra nebo vrchní sestra. Osoba pověřená řízením 

evakuace rozhoduje o samotném vyhlášení evakuace, jejím rozsahu a délce trvání, předává 

pokyny zdravotnickému personálu při jejím provádění (obrázek4), případně určuje pořadí 

evakuovaných dle aktuálního stavu. V případě vyhlášení evakuace v době nepřítomnosti 

ředitele sanatoria Jablunkov je osoba pověřena řízením povinna jej o této skutečnosti 

neprodleně informovat. Telefonní kontakty na osoby pověřené řízením evakuace jsou 

uvedeny v tabulce 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4: Organizece řízení v denním reţimu [autor] 
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Zdravotnický
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Zdravotnický

personál

Zdravotnický
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Staniční sestra

I. A

Staniční sestra

II. A

Staniční sestra

II.B

Vrchní sestra

LDN

Vrchní sestra

TRN

Primář

LDN

Hlavní sestra
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Tabulka 3: Telefonní kontakty na osoby pověřené evakuací [autor] 

Ředitel sanatoria Ing. Zawada +420 602 256 298 

Sluţbu konající lékař Inspekční pokoj lékařů kl. 285 

 Inspekční pokoj lékařek kl. 286 

Primář LDN MUDr. Švarc  kl. 284 

Primář oddělení plicní MUDr. Turdík +420 608 381 756 

Hlavní sestra Kellerová +420 608 624 042 

Vrchní sestra LDN Stecová  +420 605 809 238 

Vrchní sestra LDN Pyszková +420 732 515 885 

 

 

Osoby určené k provádění evakuace 

 

Zdravotnický personál 

Evakuaci pacientů provádí zdravotnický personál na jednotlivých odděleních. Pacientům 

schopným samostatného pohybu jsou zdravotnickým personálem předány pokyny o únikové 

trase, popř. o shromaţďovacím prostoru před budovou dle grafické části evakuačního plánu. 

Imobilní pacienti jsou za pomoci invalidních vozíků, lehátek či pojízdných postelí 

zdravotnickým personálem evakuováni do určených bezpečných prostor.  

 

Ostatní personál 

Ostatní zaměstnanci sanatoria jako uklízečky, pomocný personál, zaměstnanci údrţby, 

pokud neplní další úkoly spojené s evakuací, jsou nápomocni zdravotnickému personálu 

v provádění evakuace pacientů z oddělení zasaţeného poţárem. Dle potřeby plní další úkoly 

dle pokynu osoby pověřené řízením evakuace 

 

Staniční sestry 

Provádí kontrolu počtu evakuovaných pacientů podle zdravotnické dokumentace 

jednotlivých oddělení. Předávají zpětně informace osobě pověřené řízením evakuace o jejím 

průběhu a o počtech evakuovaných. V případě nepřítomnosti toto provádí zdravotní sestra 

pověřená zastupováním nebo sestra přítomná na oddělení v dané směně. 
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Hasičský záchranný sbor a jednotky PO 

Provádí likvidaci vzniklého poţáru a zároveň provádí kontrolu evakuovaných prostor. 

Jsou nápomocni při evakuaci zejména imobilních pacientů z prostoru ohroţených účinky 

poţáru.  

Při provádění evakuace mohou být pacienti, kterým to jejich zdravotní stav dovoluje, 

nápomocni při evakuování pacientů imobilních.  

 

Zajištění první pomoci 

První pomoc zraněným osobám poskytnou zdravotní sestry a lékaři sanatoria. Následná 

zdravotní péče a převoz zajišťuje přivolaná Zdravotnická záchranná sluţba (dále jen ZZS) 

z výjezdového stanoviště v areálu sanatoria, nebo další posádky vyslané dispečerským 

pracovištěm ZZS. 

 

Určení cest a způsob evakuace 

Evakuace bude probíhat po vnitřních komunikacích (chodby a schodiště) na volné 

prostranství před budovu, popř. do jiného, předem určeného, prostoru na jiných odděleních či 

terasách nezasaţených poţárem. Zde tyto osoby vyčkají dalších pokynů. 

 

7.1.2 Evakuace v nočním režimu 

 

Nočním reţimem je myšlena část denní doby od 18:00 do 6:00, svátky a dny pracovního 

klidu. V tuto dobu je početní stav zdravotnického personálu sníţen, únikové východy jsou 

zamčeny, nebo je přístupná pouze jejich část a otevření zabezpečuje zdravotnický personál 

(tabulka 5), a není zajištěná stálá sluţba na telefonní ústředně s ohlašovnou poţáru. V těchto 

případech je třeba počítat s niţším počtem personálu pro provádění případné evakuace a 

potřeby zajištění většího počtu sil a prostředků ze strany sloţek IZS. 

 

Osoby pověřené řízením evakuace 

Osobou pověřenou řízením evakuace je v nočních hodinách je sluţbu konající lékař 

(obrázek 5). Osoba pověřená řízením evakuace rozhoduje o samotném vyhlášení evakuace, 

jejím rozsahu a délce trvání, předává pokyny zdravotnickému personálu při jejím provádění, 

případně určuje pořadí evakuovaných dle aktuálního stavu. Sluţbu konající lékař zároveň 

rozhoduje o přemístění zdravotnického personálu z dalších oddělení k provádění evakuace. 
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Telefonní kontakty na jednotlivá pracoviště zdravotnického personálu jsou uvedeny v tabulce 

4. Na potřebu většího mnoţství sil a prostředků upozorní i při samotném ohlašování poţáru, 

popř. velitele zásahu. V případě vyhlášení evakuace je osoba pověřena řízením povinna o této 

skutečnosti neprodleně informovat ředitele sanatoria. 

 

Osoby určené k provádění evakuace 

 

Zdravotnický personál 

Evakuaci pacientů provádí zdravotnický personál na jednotlivých odděleních. Pacientům 

schopným samostatného pohybu jsou zdravotnickým personálem předány pokyny o únikové 

trase, popř. o shromaţďovacím prostoru před budovou dle grafické části evakuačního plánu. 

Imobilní pacienti jsou za pomoci invalidních vozíků, lehátek či pojízdných postelí 

zdravotnickým personálem evakuováni do určených bezpečných prostor. Zdravotnický 

personál na odděleních, která nejsou ohroţena účinky MU a v dané době nepodléhají 

evakuaci, je povinen být na pokyn sluţbu konajícího lékaře nápomocen při provádění 

evakuace. Kontrolu počtu evakuovaných pacientů podle zdravotnické dokumentace 

jednotlivých oddělení provádí zdravotní sestra daného oddělení. 

 

Hasičský záchranný sbor a jednotky PO 

Provádí likvidaci vzniklého poţáru a zároveň provádí kontrolu evakuovaných prostor. 

Jsou nápomocni při evakuaci, zejména imobilních pacientů z prostoru ohroţených účinky 

poţáru.  

Při provádění evakuace mohou být pacienti, kterým to jejich zdravotní stav dovoluje, 

nápomocni při evakuování pacientů imobilních.  

 

Zajištění první pomoci 

První pomoc zraněným osobám poskytnou zdravotní sestry a lékaři sanatoria. Následná 

zdravotní péče a převoz zajišťuje přivolaná Zdravotnická záchranná sluţba. 

 

Určení cest a způsob evakuace 

Evakuace bude probíhat po vnitřních komunikacích (chodby a schodiště) na volné 

prostranství před budovu, popř. do jiného, předem určeného prostoru na jiných odděleních či 

terasách nezasaţených poţárem. Zde tyto osoby vyčkají dalších pokynů. 
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Obrázek 5 : Organizace řízení v nočním reţimu [autor] 

 

 

 

Ředitel sanatoria Ing. Zowada +420 602 256 298 

Sluţbu konající lékař Inspekční pokoj lékařů kl. 285 

 Inspekční pokoj lékařek kl. 286 

Pracovna sester Plicní  IA kl. 232 

Pracovna sester Plicní  IIA kl. 233 

Pracovna sester Plicní  IIB kl. 261 

Pracovna sester JOP kl. 275 

Pracovna sester LDN kl. 276 

Tabulka 4: Telefonní čísla v noční době [autor] 
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Určení únikových cest pro jednotlivé pavilony a podlaží 

 

Pavilon A 

 

Oddělení II.A (IV.NP) 

 Osoby schopné samostatného pohybu unikají bočním nebo hlavním schodištěm aţ do 

přízemí, poté východem před budovu. 

 Osoby s omezenou schopností pohybu budou evakuovány personálem oddělení chodbou 

na balkón v grafické části označený jako „Seřadiště 1“, nebo na chodbu u laboratoří 

onačenou jako „Seřadiště 2“. Pro evakuaci budou vyuţívány vozíky a lehátka. V prostoru 

seřadiště pacienti vyčkají dalších pokynů zasahujících jednotek PO. 

 Kyslíkové přístroje pro pacienty jsou zajištěny pomocí mobilních souprav, které jsou 

uloţeny v prostoru skladu na oddělení. 

 

Oddělení I.A (III.NP) 

 Osoby schopné samostatného pohybu unikají bočním nebo hlavním schodištěm aţ do 

přízemí, poté východem před budovu. 

 Osoby s omezenou schopností pohybu budou evakuovány personálem oddělení chodbou 

na balkón v grafické části označený jako „Seřadiště 1“, nebo chodbou do jídelny pacientů 

onačenou jako „Seřadiště 2“. Pro evakuaci budou vyuţívány vozíky a lehátka. V prostoru 

seřadiště pacienti vyčkají dalších pokynů zasahujících jednotek PO. 

 Kyslíkové přístroje pro pacienty jsou zajištěny pomocí mobilních souprav, které jsou 

uloţeny v prostoru skladu na oddělení. 

 

Oddělení JOP (II.NP) 

 Osoby schopné samostatného pohybu unikají bočním nebo hlavním schodištěm aţ do 

přízemí, poté východem před budovu. 

 Osoby s omezenou schopností pohybu budou evakuovány personálem oddělení 

z jednotlivých pokojů na balkón v grafické části označený jako „Seřadiště 1“. Pro 

evakuaci budou vyuţívány vozíky a lehátka. V prostoru seřadiště pacienti vyčkají dalších 

pokynů zasahujících jednotek PO. 

 Kyslíkové přístroje pro pacienty jsou zajištěny pomocí mobilních souprav, které jsou 

uloţeny v prostoru skladu na oddělení. 
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Údržba a sklady (I.NP) 

 Osoby unikají bočním vstupem do budovy (sjezd), dále pak východem před budovu. 

 

Pavilon B 

 

Oddělení IIB (IV.NP) 

 Osoby schopné samostatného pohybu unikají na chodbu u laboratoří onačenou jako 

„Seřadiště 2“. Vzhledem k riziku přenosu infekčního onemocnění zajistí personál oddělení 

uzavření chodby u laboratoří, aby bylo zamezeno kontaktu infekčních osob s ostatními 

pacienty a personálem sanatoria. V případě, ţe rozsah mimořádné události nedovoluje 

setrvání infekčních pacientů v objektu, unikají tito pacienti bočním, hlavním nebo zadním 

schodištěm aţ do přízemí, dále pak východem před budovu, kde se budou striktně řídit 

pokyny zdravotnického personálu, který určí místo seřadiště těchto pacientů. O moţnosti 

přenosu infekčního onemocnění bude neprodleně informován velitel zásahu, který 

rozhodne o přijetí dalších bezpečnostních opatření. 

 Osoby s omezenou schopností pohybu budou evakuovány personálem oddělení spojovací 

chodbou na balkón v grafické části označený jako „Seřadiště 1“, nebo na chodbu u 

laboratoří onačenou jako „Seřadiště 2“. Při evakuaci budou vyuţívány vozíky. 

 Kyslíkové přístroje pro pacienty jsou zajištěny pomocí mobilních souprav, které jsou 

uloţeny v prostoru skladu na oddělení. 

 

Oddělení LDN (III.NP) 

 Osoby schopné samostatného pohybu unikají bočním, hlavním nebo zadním schodištěm 

aţ do přízemí, dále pak východem před budovu. 

 Osoby s omezenou schopností pohybu budou evakuovány personálem oddělení chodbou 

na balkón v grafické části označený jako „Seřadiště 1“, nebo na pokoj č.1 označený jako 

„Seřadiště 2“. Při evakuaci budou vyuţívány vozíky. 

 Kyslíkové přístroje pro pacienty jsou zajištěny pomocí mobilních souprav, které jsou 

uloţeny v prostoru skladu na oddělení. 
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Rehabilitace – ambulance (II.NP) 

 Osoby unikají chodbou k zadnímu vstupu (pumpovny), před budovu nebo bočním 

schodištěm aţ do přízemí, dále pak chodbou k údrţbě a před budovu, anebo chodbou 

k hlavnímu schodišti a hlavním vstupem před budovu.  

 

Rehabilitace – vodoléčba (I.NP.) 

 Osoby unikají zadním východem před budovu, anebo hlavním vstupem do rehabilitace, 

dále pak chodbou k údrţbě a před budovu. 

 

 

Část administrativy 

 

Rentgen, laboratoře (IV.NP) 

 Osoby unikají hlavním nebo bočním schodištěm do II.NP dále chodbou a schodištěm 

k hlavnímu vstupu a před budovu. 

Administrativa (III.NP) 

 Osoby unikají hlavním nebo bočním schodištěm do II.NP dále chodbou a schodištěm 

k hlavnímu vstupu a před budovu. 

 

Příjmová kancelář, dietní sestra (II.NP) 

 Osoby unikají schodištěm k hlavnímu vstupu a před budovu. 

 

Prádelna (I.NP) 

 Osoby unikají chodbou a dále boční vstupem do objektu (sjezd) a na volné prostranství 

před ním. 
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Tabulka 5: Určení únikových východů [19] 

Místo únikového východu Provoz od 6.00 – 22.00 hod Provoz od 22.00 – 6.00 hod 

(otevření zajišťuje) 

Pavilon A   

Východ u údrţby (sjezd) Otevřeno Oddělení II.A 

Východ u údrţby (schodiště) Otevřeno Oddělení JOP 

Pavilon B   

Východ u pumpovny Otevřeno Oddělení II.B 

Východ u kotelny Otevřeno Oddělení rehabilitace 

Východ z rehabilitace Otevřeno ( 6.00-14.00) - 

Východ – hlavní schodiště Otevřeno Oddělení JOP 

Část administrativy   

Východ  - hlavní Otevřeno Oddělení JOP 

Východ boční – sjezd Otevřeno Obsluha kotelny 

 

 

 

 

Shromaždiště 

Shromaţdištěm jsou volná prostranství před jednotlivými budovami. Osoby se shromáţdí 

tak, aby byly volné nástupní plochy pro zasahující jednotky poţární ochrany a sanitní vozy a 

byl moţný průjezd vozidel. Ve vnitřních prostorách jsou shromaţdišti balkony, chodby u 

laboratoře a administrativy a jídelna pacientů. Ze shromaţdišť ve vnitřních prostorách jsou 

pacienti následně evakuováni za pomoci zdravotnického personálu a zasahujících jednotek 

PO. 
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Další síly a prostředky využitelné k evakuaci 

Vzhledem k nízkému počtu zdravotnického personálu na jednotlivých odděleních 

sanatoria v nočních hodinách nebo o svátcích a ve dnech pracovního klidu je moţné vyuţít 

sloţky se sídlem v  těsné blízkosti sanatoria (tabulka 6), které mohou být nápomocny při 

evakuaci pacientů. Jedná se především hasičskou jednotku JSDH Jablunkov a stráţníky 

Městské policie Jablunkov, které jsou dislokovány v centru města s dojezdem řádově do dvou 

minut. 

 

                Tabulka 6: Síly a prostředky [autor] 

Síly a prostředky Telefonní  kontakt 

HZS Moravskoslezského kraje 
150 

950 721 131 

PČR Oddělení Jablunkov 
158 

558 357 333 

JSDH Jablunkov 558 357 222 

Městská policie Jablunkov 
558 357 696 

606 740 470 

 

 

 

7.2 Grafická část 

 

Grafická část zobrazuje 

 únikové trasy z jednotlivých podlaţí objektu 

 shromaţdiště pro pacienty ve vnitřních prostorách objektu 

 rozmístění ručních hasících přístrojů a hydrantů v objektu  

 rozmístění grafických karet určujících evakuační trasy z daného prostoru 

 

viz. Příloha 1 

 

 



7.3 Navržené změny a opatření 

 

Pavilon A 

Oddělení pro léčbu plicních onemocnění IA a IIA nacházející se ve 3. a 4. nadzemním 

podlaţí by v případě potřeby byla schopna evakuace bez větších obtíţí. Pacienti jsou většinou 

schopni samostatného pohybu. Imobilní pacienti by byli převezení personálem do jiných částí 

budovy, nebo na terasu. Terasa je dostatečně prostorná a chráněna před účinky poţáru. Vstup 

na terasu navrhuji oddělit poţárními dveřmi kategorie EI-SC, tedy poţárními dveřmi 

bránícími šíření poţáru a bránícími průniku kouře a vybavenými samozavíracím 

mechanismem. Pacienti oddělení JOP v 2. nadzemním podlaţí budou evakuováni na terasu po 

celé délce oddělení. Pro oddělení tohoto typu je to nejrychlejší a nejbezpečnější řešení.  

 

Pavilon B 

U oddělení IIB jsem provedl navrţení druhého seřadiště pro pacienty a to v prostoru 

balkónu. Vstup na tento balkón a pokoj č. 1, který je druhým seřadištěm, doporučuji oddělit 

poţárními dveřmi kategorie EI-SC, tedy poţárními dveřmi bránícími šíření poţáru a bránícími 

průniku kouře a vybavenými samozavíracím mechanismem. Jelikoţ se na oddělení vyskytují 

infekční pacienti, v textové části je s touto skutečností nově počítáno a jsou navrţeny 

bezpečnostní pokyny pro personál. 

V případě potřeby evakuace oddělení LDN ve 3. nadzemím podlaţí, kde se nachází 

pouze imobilní pacienti, nebo pacienti s omezenou schopností pohybu, budou tito z důvodu 

sloţitých podmínek evakuování na balkón a do prostoru pokoje č.1. Také tyto doporučuji 

oddělit poţárními dveřmi kategorie EI-SC. Dalším řešením je vytvoření sjezdu pro vozíky 

přes současné schodiště, které je sice vybaveno elektrickou rampou pro invalidy, ale 

z časových důvodů je nemoţné ji pro případnou evakuaci pouţít. 

 

Pro všechny prostory objektu sanatoria jsem vytvořil nové grafické znázornění 

únikových tras a popis rozmístění přenosných hasících přístrojů, hydrantů a grafických karet 

na jednotlivých odděleních a v ostatních prostorách, které vychází z původních karet 

umístěných v prostorách sanatoria. 
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8 Závěr 

Objekt sanatoria byl postaven ve třicátých letech minulého století a svou odborností 

počítal spíše s pacienty schopnými samostatného pohybu. Nelze s určitostí říci, zda byly při 

jeho projektování kladeny alespoň minimální poţadavky na bezpečnost imobilních pacientů 

v případě vzniku poţáru v jeho prostorách a vytvoření základních podmínek pro jejich 

rychlou a bezpečnou evakuaci. S postupem času se však částečně změnil charakter zařízení a 

tím i druh pacientů sanatoria avšak stavební řešení, aţ na drobné změny, zůstalo téměř 

nezměněno. Vytvoření funkčního evakuačního plánu pro toto zařízení, zvláště pak pro 

oddělení JOP a LDN s imobilními pacienty, bylo tedy pro jeho zpracovatele nelehkou 

záleţitostí.  

Cílem mé bakalářské práce bylo zjistit jaký je současný stav evakuačního plánu Sanatoria 

Jablunkov a navrhnout zlepšení, popřípadě vypracovat jeho chybějící části a na základě toho 

navrhnou nový evakuační plán. Jelikoţ stavební řešení objektu nabízelo skutečně pouze velmi 

omezený počet variant jak navrhnout únikové cesty z  jeho jednotlivých částí, zůstává drtivá 

většina původních únikových cest v mém návrhu zachována podle plánu stávajícího. Stejně 

tak určení způsobu evakuace, evakuačních cest a seřadišť pro imobilní pacienty je, aţ na 

drobné detaily, nezměněno. Jelikoţ je objekt kulturní památkou a větší stavební úpravy byly 

jiţ dříve zamítnuty, návrhy na vylepšení jsou tedy omezeny na několik opatření. Hlavní 

změny v návrhu plánu tedy spočívají hlavně v organizaci řízení evakuace a vymezení pokynů 

pro personál. Zároveň byly doplněny kontaktní údaje na jednotlivé zodpovědné osoby a osoby 

pověřené evakuací. 
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