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ABSTRAKT 

 Bakalá ská práce se zabývá evakuací osob p i požáru objektu M stských lázní 

STEZA Zlín a je rozd lena do dvou částí. Teoretická část je v nována literární rešerši dané 

problematiky, která zahrnuje rozbor platné legislativy v oblasti požární ochrany a popis 

pojm  evakuace osob, požár a požárn  bezpečnostní za ízení. V záv ru teoretické části jsou 

uvedeny statistiky Hasičského záchranného sboru České republiky. 

 V praktické části je posouzena požární ochrana objektu, modelována událost vzniku 

požáru v m stských lázních a dále je provedena analýza rizik pomocí SWOT analýzy 

a kontrolního seznamu. Na základ  zjišt ných nedostatk  jsou pro daný objekt navržena 

opat ení k eliminaci rizik, která by vedla ke zlepšení současného stavu. 
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ABSTRACT 

 This bachelor thesis, which is divided into two sections, concerns the evacuation 

of people in the event of a fire from The Urban Spa STEZA Zlín. The theoretical section 

deals with the literary research of the issue, including an analysis of the effective 

legislation in the field of fire protection and the description of the terms of evacuation, fire 

and fire safety equipment. In conclusion of the theoretical section there are the statistics 

made by the Fire and Rescue Service of the Czech Republic. 

 The practical section includes the appraisal of the buildings′ fire safety, the model 

event of a fire at the urban spa and then a risk analysis using SWOT Analysis and Check 

List Analysis is done. Within the found deficiencies there are some measures suggested 

to eliminate the threats and improve the current situation in the company. 
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ÚVOD 

 Na každé pracovišt  p sobí velké množství hrozeb, proto by podniky m ly usilovat 

o jejich včasné odhalení a následné eliminování či úplné odstran ní. K analýze rizik lze 

využít r zné metody, jejichž cílem je nebezpečí identifikovat, a posoudit, v jakém rozsahu 

objekt ohrožují. V této bakalá ské práci je využita metoda Check List Analysis (kontrolní 

seznam), která funguje na principu kontroly seznamu položek nebo krok  ov ujících stav 

provozu, a analýza SWOT, která vyhodnocuje slabé a silné stránky ve vztahu k p íležitostem 

a hrozbám. 

 Jednou z nejčast jších hrozeb pro nevýrobní objekty je vznik požáru. Neexistuje 

pracovišt , kde by byla pravd podobnost vzniku naprosto nulová. K hlavním p íčinám 

požár  pat í lidská nedbalost či neopatrnost, technická závada nebo úmysl. Je tedy nutné 

v novat velkou pozornost požárnímu zabezpečení staveb a to p edevším za ízením, 

ve kterých dochází ke shromažďování v tšího počtu osob. 

 Každý provozovatel objektu by m l zajistit pln ní určitých úkol  a dodržování 

zásad na úseku požární ochrany. Zásadní činností je zajišt ní volných únikových cest, 

p íjezdových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku a udržování volného 

p ístupu k nouzovým východ m, což má hlavní význam p i evakuaci osob z objektu 

a p i zásahu jednotek požární ochrany.  

 Provozovatelé objekt  za azených do kategorie činností se zvýšeným požárním 

nebezpečím mají povinnost zpracovávat dokumentaci požární ochrany, která stanovuje 

podmínky požární bezpečnosti t chto staveb. Nejd ležit jšími dokumenty objekt  jsou 

požární evakuační plán, požární poplachové sm rnice a požární ád. Dokumentaci požární 

ochrany zpracovává osoba odborn  zp sobilá nebo technik požární ochrany. 

 V p ípad  rozlehlejší plochy budovy je b žný dohled nad prostorem velmi obtížný. 

Instalace a použití elektrické požární signalizace je nejsnadn jší zp sob, jak včas vznikající požár 

odhalit. V každé situaci je však t eba pamatovat, že ačkoliv je ochrana majetku d ležitá, 

záchrana lidského života je vždy p edn jší. 

 Objekt M stských lázní STEZA Zlín jsem si pro zpracování bakalá ské práce zvolila 

z d vodu, protože ve společnosti pracuji. Mám tedy určité pov domí o požárním zabezpečení 

stavby a uv domuji si n které nedostatky. Zpracováním této práce bych cht la společnost 

Steza na slabiny upozornit a navrhnout podniku opat ení vedoucí ke zlepšení stávající situace. 
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 LEGISLATIVA 

 K zamezení vzniku požáru či snížení rizika na minimum byla v oblasti požární 

ochrany zavedena ada právních p edpis  a norem. Nejd ležit jším dokumentem je zákon 

o požární ochran  a jeho provád cí vyhláška o stanovení podmínek požární bezpečnosti 

a výkonu státního požárního dozoru. 

1.1 Zákon o požární ochran  

 Cílem zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochran , ve zn ní pozd jších p edpis  

(dále jen „zákon“) je zajistit ochranu života a zdraví osob a majetku p ed požáry. ůvšak 

evakuace osob se v zákon  ne eší. [1] 

 Zákon o požární ochran  je provád n množstvím dalších p edpis : 

− vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb; 

− vyhláškou č. 268/2011 Sb., kterou se m ní vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických 

podmínkách požární ochrany staveb; 

− vyhláškou č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 

státního požárního dozoru Ěvyhláška o požární prevenci); 

− vyhláškou č. 202/1999 Sb., kterou se stanoví technické podmínky požárních dve í, 

kou ot sných dve í a kou ot sných požárních dve í; 

− na ízením vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochran ; 

− technickými normami ČSN; 

− a dalšími p edpisy. [2] 

1.2 Pojem evakuace v právních p edpisech 

 V oblasti požární ochrany se s termínem evakuace osob setkáváme hned v n kolika 

právních p edpisech a normách. 

1.2.1 Vyhláška o požární prevenci 

 Ve vyhlášce č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 

státního požárního dozoru (dále jen „vyhláška“) je evakuace osob zmi ována v § 11 a § 16. [3]

 Podle § 11 zajiš ují právnické osoby a podnikající fyzické osoby, aby únikové cesty 

a evakuační výtahy byly označeny v každém objektu, ve kterém se v dob  provozu činnosti 

vyskytují osoby v pracovním vztahu nebo obdobném pracovním pom ru či ve ejnost. 
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Značení se však nemusí provád t u objekt , jejichž východy vedou na volné prostranství, 

jež je pozorovatelné ze všech míst a je lehce dostupné. Schodišt , chodby a další 

komunikační prostory, které jsou součástí nouzových cest, musí být voln  pr chodné, 

aby nenastaly problémy p i evakuaci nebo p i provád ní záchranných prací. Dále 

ve vyhlášce stojí, že chrán né únikové cesty lze využívat pouze tak, aby nedošlo 

ke zvýšení požárního rizika. [3] 

 T etí odstavec § 16 o zp sobu posuzování požárního nebezpečí činností s vysokým 

požárním nebezpečím zmi uje, že „zjištění a zhodnocení rozhodujících vlivů z hlediska 

možnosti vzniku a šíření požáru, vyjádření a posouzení zdrojů rizik ohrožení osob, zvířat 

a majetku, zhodnocení možností provedení záchranných prací a účinné likvidace požáru 

včetně popisu jeho možných následků vždy obsahuje vyjádření a posouzení požárního 

nebezpečí z hlediska ohrožení osob nebo zvířat, možností jejich evakuace a záchrany 

a zhodnocení možností provedení rychlé a účinné evakuace vlastními silami a prostředky 

provozovatele posuzované činnosti.“ [3, § 16] 

 V § ňň je definováno, že pro objekty, kde jsou náročné podmínky pro zásah nebo kde 

se provozují činnosti s vysokým požárním nebezpečím, p ípadn  i kde se provozují činnosti 

se zvýšeným požárním nebezpečím, pokud tak stanoví dokumentace požární ochrany, 

se zpracovává požární evakuační plán, který stanoví postup evakuace p i požáru. [3] 

1.2.2 Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb 

 Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb (dále 

jen „vyhláška“) se evakuací osob zabývá v § 10 a § 19. [4] 

 Podle § 10 musí být únikové trasy provedeny tak, aby vše souhlasilo s požadavky 

této vyhlášky a s českými technickými normami (dále jen „ČSN“). Stanovují, že chrán né 

únikové cesty musí být vybaveny nouzovým osv tlením, v p ípad  částečn  chrán né 

únikové trasy nahrazující chrán nou únikovou cestu je instalace nouzového osv tlení 

povinná také. Veškeré parametry dve í únikových cest musí souhlasit s pravidly českých 

technických norem. Je nutno, aby součástí evakuačních tras byly bezpečnostní tabulky, 

značky a popisy s bezpečnostním sd lením, ty jsou umis ovány v místech zm ny sm ru 

cesty, tam kde nastává k ížení chodeb a p i zm nách výškové úrovn  úniku. Také 

evakuační výtah je t eba vybavit z vn jší i vnit ní strany bezpečnostním označením 

„Evakuační výtah“. Podle ČSN musí být objekt vybaven technickým za ízením sloužícím 

k evakuaci osob. [4] 
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 Paragraf § 19 se zabývá pravidly určenými pro shromažďovací prostor, který musí 

obsahovat alespo  jednu únikovou cestu s minimální ší kou 1,1 m a nouzová sv tla. [4] 

 Vyhláška je m n na p edpisem č. 268/2011 Sb., která však části v nované evakuaci 

osob nijak nem ní. [4, 5] 

1.2.3 České technické normy 

 ČSN jsou vydávány Ú adem pro technickou normalizaci, metrologii a státní 

zkušebnictví. Ke st žejním normám se adí ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – 

Nevýrobní objekty a ČSN 73 0804 – Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty. Tyto 

dokumenty se zabývají nap íklad d lením staveb do požárních úsek , určováním požárního 

nebezpečí objekt , ale také stanovují požadavky na únikové cesty. [6] 

 V rámci dalších technických norem stojí za zmínku ČSN 73 0Ř1Ř, která se v nuje 

navrhování únikových cest a určuje normové hodnoty obsazení prostor lidmi pro ešení 

požární bezpečnosti objektu. [7] 

 ČSN 73 0Řň1 definuje požadavky na nové shromažďovací prostory, na stavební 

úpravy stávajících prostor ke shromažďování a také na prostory, které jsou 

na shromažďovací místa upravovány. [8] 

1.2.4 Zákon o integrovaném záchranném systému 

 Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o zm n  n kterých 

zákon  se také zabývá evakuací osob, ale v tomto p edpise se evakuace bere spíše obecn . 

O evakuaci se zde mluví v souvislosti s úkoly státních orgán  a orgán  územních 

samosprávných celk  p i p íprav  na mimo ádné události (dále jen „MU“) a p i provád ní 

záchranných a likvidačních prací. [9] 

  

 Mnohem detailn ji je zp sob provád ní evakuace a jejího zabezpečení rozebrán 

ve vyhlášce č. 380/2002 Sb., k p íprav  a provád ní úkol  ochrany obyvatelstva, avšak 

evakuace je zde ešena op t všeobecn  pro všechny druhy MU. [10]  
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2 EVAKUACE OSOB 

 Z historického hlediska je evakuace osob vnímána rozdíln  jak v oblasti požární 

ochrany, tak v oblasti ochrany obyvatelstva. Požární ochrana Ědále jen „PO“) nemá 

p esnou definici pro vymezení tohoto termínu. Nicmén  pojmem evakuace osob na úseku 

PO se rozumí únik osob z prostoru, kde došlo ke vzniku požáru, na jiné bezpečné místo 

či volné prostranství a to bez asistence člen  záchranných složek. K opušt ní úseku by 

m lo dojít v co nejkratší možnou dobu – v rozmezí desítek vte in, maximáln  n kolika 

minut. V míst  shromážd ní osob by m l být sečten počet evakuovaných a ujistit se tak, 

že v ohroženém prostoru nikdo nez stal. Pokud se na shromaždišti nachází zran ní lidé, je 

nutné jim poskytnout první pomoc. [11] 

2.1 D lení evakuace 

 V dnešní dob  je d lení evakuace osob na oblast ochrany obyvatelstva a oblast PO již 

minulostí a k jejímu nov jšímu a účeln jšímu člen ní dochází podle r zných hledisek. [11] 

2.1.1 D lení evakuace z hlediska rozsahu evakuačních opat ení 

 Podle rozsahu opat ení d líme evakuaci na:  

− evakuaci plošnou, jež se provádí pro rozsáhlý obydlený územní celek, pro který je 

vyhotoven plán evakuace obyvatelstva zahrnutý v havarijním plánu kraje; 

− evakuaci objektovou, která se vztahuje na konkrétní objekt nebo menší počet 

budov, pro n ž se zpracovává požární evakuační plán. [12, 13] 

 P i objektové evakuaci dochází buďto k úplnému opušt ní evakuovaného prostoru, 

či k setrvání lidí v míst  objektu, kde již nehrozí další nebezpečí. [12, 13] 

Evakuaci plošnou dále d líme na všeobecnou evakuaci a částečnou. [12, 13] 

2.1.2 D lení evakuace z hlediska doby trvání 

 Na základ  doby trvání rozd lujeme evakuaci na: 

− krátkodobou, p i níž dochází k opušt ní místa jen na krátký čas, a tedy není nutno 

opat it náhradní ubytování a stravování; 

− dlouhodobou, kdy je pot eba zajistit náhradní ubytování i stravování, jelikož tato 

evakuace si žádá odchod z objektu na delší dobu. [12] 
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2.1.3 D lení evakuace z hlediska zp sobu realizace 

 Podle zp sobu realizace členíme evakuaci na: 

− samovolnou, občané se ídí podle svého uvážení a místo k náhradnímu ubytování 

si za izují sami; 

− ízenou, evakuovaní lidé jsou p emis ováni do evakuačních st edisek. [12] 

2.1.4 D lení evakuace z hlediska hrozícího nebezpečí 

 Evakuace se dá rozd lit také na základ  hrozícího nebezpečí na: 

− p ímou, kdy nedošlo k p edchozímu ukrytí; 

− s ukrytím, kdy je evakuace realizována po p edešlém ukrytí v improvizovaných 

či stálých úkrytech. [12] 

2.2 Činitelé ovlivňující evakuaci osob p i požárech 

 P i vzniku požáru v objektu jsou osoby ohroženy hned n kolika doprovodnými 

jevy, jedná se o nedostatek kyslíku, plamen, teplo a zplodiny ho ení. Evakuaci však 

ovliv uje také psychický a fyzický stav p ítomných osob a stavební ešení budovy. [11] 

Nedostatek kyslíku 

 Za normálních podmínek je zemská atmosféra tvo ena Ň1 % kyslíku. V p ípad  

ho ení však dochází k rapidnímu úbytku kyslíku v prostoru a u osob tak dochází 

k dýchacím problém m a k nedostatečnému okysličení krve. [11] 

 Člov k registruje nouzi kyslíku již od koncentrace 18 % a mén . P i ho ení 

se množství p ítomného kyslíku snižuje na 14 až 10 %, což je pro osoby nacházející 

se v prostoru značn  rizikové. [11, 14] 

Plamen 

 Další potíže zp sobuje plamen. Nebezpečí hrozí v moment , kdy uvoln né plyny 

vzniklé ho ením pohání ší ení plamene do velkých vzdáleností od místa zrodu požáru 

a dochází tak k riziku vznícení ho lavých látek. [11] 

Teplo 

 Výrazným nebezpečím pro osoby p ítomné v míst  požáru je teplota, která 

dosahuje teploty až 500 °C. Zplodiny vznikající p i požáru mohou dokonce dovršit hodnot 

p es 1000 °C. [11] 
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Zplodiny ho ení 

 P i ho ení dochází ke vzniku ady zplodin, mezi které pat í p edevším oxid uhličitý, 

oxid uhelnatý, oxid si ičitý, oxid fosforečný, oxid fosforitý, oxidy dusíku a dehet. P i ho ení 

dochází k jevu zvanému pyrolýza, což je d j, p i kterém se vlivem tepla rozkládají pevné 

látky a vznikají tak produkty pyrolýzy jako jsou uhlovodíky, aminy, sirouhlík, kyanovodík, 

oxid dusnatý a oxid dusičitý. Tyto látky jsou pro člov ka toxické a dráždivé a mají na jeho 

t lo značn  negativní vliv. P i vdechování t chto horkých spalin dochází k poškození 

organismu, kdy je siln  zasaženo dýchací ústrojí. N které plyny zp sobují otok plic, jiné 

se vážou na červené krvinky, což má za následek snížení p enosu kyslíku, v obou p ípadech 

to vede k následnému udušení člov ka. [11, 14] 

 Vedle rizika toxicity nesmíme ale zapomínat, že v mnoha p ípadech není vyloučeno 

vznícení se zplodin či dokonce jejich exploze. [14] 

Psychický stav 

 P i evakuaci lidí z místa, kde ho í, hraje obrovskou roli, zda je út k z objektu možný 

sm rem od ohniska požáru, či jediná cesta úniku je sm rem k plamen m. Jestliže neexistuje 

jiná úniková trasa než kolem místa vzniku požáru, pak často dochází k pochybnostem 

postižených a rad ji volí variantu z stat v prostoru a vyčkat na záchranu. [11] 

 V jiném p ípad  m že dojít k situaci, kdy osoba špatn  vyhodnotí událost 

a z pom rn  bezpečného prostoru je v d sledku strachu nucena hazardovat se svým 

životem a pokusit se tak projít jedinou cestou úniku a to p es plameny. [11] 

 Pokud dojde k situaci, kdy lidé vyvodí záv r, že není možnost záchrany, pak 

dochází ke zrodu paniky. K té m že dojít také v p ípad , kdy je v prostoru požáru velké 

množství lidí, což p i evakuaci zp sobí optické zmenšení únikového východu. Nejv tší 

nápor na psychiku postižených nastává v moment , kdy dojde k náhlému zastavení davu 

p i p esunu na místo bezpečí. [11] 

Fyzický stav 

 Na proces evakuace p i požáru má obrovský vliv fyzická kondice osob 

nacházejících se v budov . Nejsnazší manipulace je s lidmi ve v ku Ň0 až 40 let. Lidé 

pod hranicí 20 let mají v tšinou tendenci podce ovat situaci, což je pro n  velkým 

rizikem, u osob starších 40 let se p edpokládá zvýšená obtížnost mobility. [11] 
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 Nejnáročn jší pr b h evakuace je u lidí, kte í nejsou schopni samostatného 

p emíst ní či mají značn  sníženou možnost pohybu. Existuje mnoho výzkum  

zabývajících se rychlostí postižených osob p i pohybu, jeden z p íklad  je uveden 

v následující tabulce. [11] 

 
Tab. 1. Rychlost pohybu postižených osob [11] 

Druh omezení 
Vodorovná 
komunikace 

[m.s⁻¹] 

Schodišt  

Nahoru 
[m.s⁻¹] 

Dol  
[m.s⁻¹] 

Bez postižení 1,25 0,70 0,70 

Bez pom cky 0,95 0,43 0,36 

Op rný rám 0,57   

H l 0,81 0,35 0,32 

Berle 0,94 0,22 0,22 

Manuální invalidní 
vozík 

0,69   

Elektrický invalidní 
vozík 

0,89   

 

 Hodnoty v tabulce jsou určeny na základ  pozorování jednotlivc , nikoliv proudu 

lidí. Proto je nutné p edpokládat, že zdali budou p i evakuaci p ítomny osoby 

s pohybovým postižením, pak nastane pokles rychlosti celého davu a bude zapot ebí 

se sjednotit s rychlostí t chto postižených osob. [11] 

Statistiky uvád jí, že skoro Ň0 % populace trpí určitým druhem postižení. [11] 

Stavební ešení budovy 

 P i úniku osob z objektu má značný význam stavební ešení budovy. Nejd ležit jší je 

pat ičné rozmíst ní únikových východ . Tyto únikové cesty musí být dob e viditelné a ádn  

značené. Je také pot eba v novat pozornost v trání t chto únikových tras, jelikož špatné 

odv trávání a nevhodné osv tlení m že vyvolat paniku, a tedy problémy p i evakuaci. [11] 

 Dalším d ležitým faktorem je stavební konstrukce. Objekt by m l být rozd len 

do požárních prostor, jelikož tak vznikají nap l či úpln  chrán né sektory, což je účinnou 

bariérou pro ší ení plamene i tepla. [11] 
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2.3 Pr b h evakuace 

 Doba nutná pro evakuaci osob z budovy sestává ze t í hlavních fází. Jedná se 

o dobu detekce a poplachu, čas do počátku evakuace a únik osob. [15] 

 Evakuace je bezpečná v p ípad , kdy časový interval nutný pro únik osob RSET 

(required safe egress timeě není vyšší či je nejvýše roven času pot ebnému pro evakuaci 

ASET (available safe egress time). [11] 

2.4 Evakuační postupy 

 K evakuaci osob ohrožených požárem dochází postupn  Ě ízen ě či současn  

Ěne ízen ě. [11] 

 U postupné evakuace je kladen velký d raz na proškolení personálu, jsou kladeny 

náročn jší požadavky na technické systémy určené k evakuaci a obvykle je ízená 

evakuace složit jší a časov  delší než evakuace ne ízená. U tohoto typu evakuace 

nedochází k zakou ení únikových prostor, jelikož je otev eno značné množství 

komunikačních otvor . [11] 

 Evakuace současná je prostší než postupná evakuace, jsou dostačující jednoduché 

technické systémy pro evakuaci a požadavky na výcvik zam stnanc  jsou relativn  nízké. 

P i ne ízeném úniku osob často vznikají fronty. [11] 

2.5 Únikové cesty 

 Úniková trasa je taková cesta v objektu či na objektu, která zajiš uje 

bezproblémovou evakuaci lidí z budovy, ve které došlo ke vzniku požáru. Cílem evakuace 

je dostat osoby na volné prostranství, čímž se rozumí místo, kde již nedochází k ohrožení 

požárem a lidé se zde mohou bezpečn  pohybovat sm rem od budovy. [11] 

 Únikové komunikace se člení podle stupn  ochrany na únikové cesty nechrán né, 

částečn  chrán né a chrán né. [11] 

 Únikové trasy musí spl ovat normy požární bezpečnosti staveb a zaručit tak 

bezpečné opušt ní prostoru. Tyto normy určují množství, umíst ní, kapacitu, technickou 

vybavenost a konstrukční ešení evakuačních cest. [16] 

 Za cestu úniku lze považovat rovn ž eskalátory, rampy i evakuační výtahy. [16] 
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2.5.1 Požadavky únikových cest 

 Cesty úniku musí být p edevším dob e označené, tedy jasn  viditelné. Značky jsou 

lokalizovány v místech, kde dochází k odbočení, kde se komunikace prolínají, 

a v prostorech, kde se m ní výšková úrove . [16] 

 Pr chodnost únikových cest musí být trvale volná. Ší ka nechrán né komunikace 

musí být minimáln  0,55 m a u částečn  chrán né trasy normy stanovují ší ku alespo  

0,825 m s ší í dve í 0,Ř m. [16] 

 Mezi další požadavky na únikové cesty pat í nouzové osv tlení komunikací, 

odblokovací zámky na dve ích a výtahy, které slouží k evakuaci, musí mít dva na sob  

nezávislé zdroje elektrické energie. [16] 

2.5.2 Značení únikových cest 

 ůby bylo značení únikových cest účinné, musí být spln no n kolik požadavk : 

1. Značení komunikací musí zaručit bezpečné vyvedení osob na volné prostranství 

či do prostor, kde další nebezpečí již nehrozí. 

2. Značkami je nutno upozornit na jakékoli nebezpečí, ke kterému m že p i evakuaci 

dojít. Jedná se p edevším o nebezpečí pádu či o p ekážku na cest . V p ípad  

schodišt  je d ležité upozornit na zm nu sklonu trasy a vyznačit hrany minimáln  

počátečního a posledního schodu. Pokud se v cest  úniku nacházejí jakékoli 

nepravidelnosti či výstupky, je t eba na tyto zm ny značkami upozornit také. 

3. Značení únikových cest musí být umíst no do výšky maximáln  Ň,5 m od podlahy. 

4. Je klíčové, aby byly značky zhotoveny z odolného materiálu, aby p i požáru 

nedošlo k jejich poškození. [17, 18] 

 

 

Obr. 1. Fotoluminiscenční značení únikové cesty [18] 
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2.6 Požární evakuační plán 

 Požární evakuační plán je dokument, který upravuje proces evakuace osob, zví at 

a materiálu z budovy, kde m že dojít ke vzniku požáru. [19] 

 V plánu je stanovena osoba, která má evakuaci na starost, a osoba, která má povinnost 

zkontrolovat počet evakuovaných. Dále jsou v dokumentu uvedeny místa soust ed ní 

evakuovaných osob a místo, odkud se bude únik osob ídit. Jsou zde vytyčeny únikové cesty 

a jsou určeny osoby a prost edky, které budou p i evakuaci k dispozici. Požární evakuační plán 

zahrnuje také zp sob provedení první pomoci zran ným osobám. [19] 

 Plán se zhotovuje pro objekty, kde se vykonávají činnosti s vysokým požárním 

nebezpečím či pro objekty, kde by muselo dojít ke složitému zásahu. Dokumentace požární 

ochrany m že stanovit vyhotovení požárního evakuačního plánu také pro objekty 

s činnostmi se zvýšeným požárním nebezpečím. [19] 

 Požární evakuační plán by m l být uschován u hasičského záchranného sboru 

podniku. Pokud objekt nemá jednotku z ízenu, pak se dokument ukládá na míst , které je 

trvale dosažitelné. [19] 

 Plán je zpracováván technikem požární ochrany či osobou, která je odborn  

zp sobilá pro vypracování p íslušné dokumentace. [19] 

 Součástí požárního evakuačního plánu musí být datum vyhotovení, místo, rozsah 

účinnosti, jméno a odborná zp sobilost osoby zpracovávající dokument. [19] 

 K jeho kontrole dochází jednou ročn , po uskutečn ní jakékoli zm ny ve spisu 

či po vzniku požáru. Účinnost plánu je ov ována na základ  cvičení požárního poplachu. [19] 
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3 POŽÁR 

 Požár je jev, p i n mž dochází k nežádoucímu ho ení, které zp sobuje zran ní lidí 

či usmrcení a materiální škody. I p es to, že nedojde k poškození majetku, ale je ohroženo 

zdraví a životy osob, se toto ho ení považuje za požár. P i každém požáru se uvol uje 

sv tlo a teplo. [20] 

 „Požár je souhrnem fyzikálně chemických dějů, na základě kterých probíhají 

nestacionární, tedy měnící se v čase a prostoru, tepelné změny a změny hmoty.“ [21, s. 56] 

 Vznik požáru m že mít r zné p íčiny, nejčast jší d vod vzniku požáru je lidský 

faktor, dále m že být zp soben mimo ádnou událostí, p írodními živly či technickou 

závadou. Člov k zakládá požár buďto úmysln  nebo nedopat ením. Lidé mohou mít 

ledajaké motivy k založení ohn  za účelem poškodit a ublížit, ve v tšin  p ípad  se jedná 

o mstu, teroristický útok, bezd vodné ničení cizího majetku, sebevraždu, odvedení 

pozornosti od jiné trestné činnosti nebo nap íklad o pojiš ovací podvod. Mnoho požár  

ovšem vzniká neúmyslným zavin ním – odhazováním nedokou ených cigaret, 

vypalováním porost , použitím ohn  jako zdroje sv tla, špatnou obsluhou topidel 

či nesprávným použitím tepelných a elektrických spot ebič . P íčinami požáru p írodního 

charakteru jsou p edevším blesky, k požáru však m že dojít také p i mnoha MU, jako jsou 

zem t esení, bou ky a nehody. Mezi technické p íčiny adíme požáry zp sobené zkratem 

elektrických spot ebič  a provozn  technické závady. [22] 

 Požáry nejb žn ji d líme do dvou skupin, na požáry: 

− v uzav eném prostoru, 

− na otev eném prostranství. [21] 

 Existují další zp soby d lení požár . Podle druhu ho laviny se d lí požáry do čty  

skupin na požáry pevných látek, ho lavých látek, plyn  a požáry kombinované. Další je 

člen ní podle rozsahu na malé, st ední, velké a katastrofické požáry, p i kterých dochází 

k ohrožení až tisíc  osob. Podle doby trvání jsou známy požáry krátkodobé, st edn dobé 

a dlouhodobé. Další klasifikace požár  mohou být podle zjistitelnosti, podle polohy 

nebo t eba dle možnosti ší ení požáru. [23] 

 Pokud má dojít ke vzniku požáru, je t eba, aby se v míst  vyskytovala ho lavá 

látka, oxidační prost edek a zdroj p íčiny ho ení. Oxidačním prost edkem je tém  vždy 

kyslík. [20] 
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 K ho ení dochází nejčast ji v p ípad , kdy je oxidační prost edek i ho lavina 

v plynném skupenství. Kombinaci t chto dvou složek nazýváme ho lavý soubor. ůby však 

došlo k jeho ho ení, je nutná energie dodaná k zapálení. Zdroj zahájení ho ení m že být 

r zný, nap íklad elektrický výboj, plamen či tepelné zá ení. [21] 

 

 

Obr. 2. Požární trojúhelník [24] 

 

 Pr b h ho ení se rozd luje na t i fáze – iniciační, propagační a terminační. V první 

etap  se p sobením tepla zahájí ho ení látky, ho lavina buďto vzplane, vznítí se či dojde 

k jejímu samovznícení. U druhé fáze dochází k ho ení, které m že být plamenné nebo 

bezplamenné, poslední terminační fáze je typická doho íváním plamene. [21] 

3.1 Kou  

 „Kouř je směs plynných zplodin hoření a zplodin termického rozkladu s pevnými 

částicemi a vzduchem.“ [20, s. 99] Kou  je určen chemickým složením, teplotou, hustotou. 

Jeho složení je dáno na základ  p ítomné ho laviny a na zp sobu ho ení. Čirost a hustota 

kou e je dána počtem pevných částic nacházejících se v kou i. Nejvyšší intenzita zakou ení 

bývá p i požárech v uzav ených budovách a to v míst  pod st echou. [20] 

 Čím více zplodin ho ení se v uzav ených prostorech hromadí, tím rychleji dochází 

k úbytku kyslíku v místnosti. P i ho ení v místnosti m že dojít k poklesu koncentrace 

kyslíku až na 10 %, což je pro osoby nacházející se v t chto prostorech značn  rizikové. 

Zplodiny nemají však negativní dopad pouze na lidi a jejich zdraví, ale také na materiál, 

který se v prostoru nachází, a v d sledku jeho poškození a zničení vznikají značné finanční 

škody. P i dosáhnutí koncentrace kyslíku 15 % a mén  je pro v tšinu ho lavin pr b h 

ho ení ukončen. [11, 20, 25] 
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Tab. 2. Působení hypoxie (nouze kyslíku) na organismus [25] 

Kyslík v atmosfé e [%] Symptomy 

21 bez p íznak , b žný stav 

17 zhoršuje se pohyb a zrychluje se dýchání 

12 dochází k bolestem hlavy, závratím a osoba se snadno unaví 

9 osoba upadá do bezv domí 

6 
b hem pár minut dochází k selhání dýchacího a ob hového systému, 
následuje smrt 

  

 Na základ  barvy, chuti a v n  kou e m žeme určit, jaká látka ho í. Nap íklad 

podle černého kou e by se dalo zjistit, že ho í ropné produkty, šedočerný kou  je p ítomen 

u spalování d eva, žlutobílý kou  je typický u ho ení papíru, slámy a sena a u textilií se 

kou  zabarvuje do barvy hn dé. ůvšak pr b h ho ení m že barvu kou e lehce m nit. [20] 

3.2 Pr b h požáru 

 Pr b h požáru je podmín n n kolika skutečnostmi. Jeho rozvoj je ovlivn n 

p edevším typem ho laviny a jejím množstvím, dále velikostí a tvarem objektu a také jeho 

odv tráváním. Uvoln né teplo má dopad na pr b h celého požáru. [21] 

Mnohé požáry se rozvinou pouze na malém úseku, jelikož jsou v prostoru odd lené 

od okolních v cí. ůvšak p i jeho postupném rozvoji se zvyšuje teplota, hromadí se vzniklé 

plyny a páry a ty se v určitou dobu, kdy je dosaženo kritické koncentrace a teploty, vznítí 

a požár se snadno rozho í do plného rozsahu. [21] 

 Požár je možno rozčlenit do čty  následujících fází – vznik, rozvoj, plné rozvinutí 

a doho ívání. První fáze je charakteristická postupným rozho ením ohn , nevelkými 

teplotami a nedochází k vyšším škodám na majetku. Tato fáze trvá zhruba v rozmezí 

5 až 10 minut. Rozvoj požáru jakožto druhá fáze je typická zvýšením se hodnot všech 

parametr  na maximum. P i tomto stupni se postupn  mohou rozho et i další ho laviny 

nacházející se v objektu. U t etí fáze dochází k plnému rozvinutí ohn , ten ho í velmi 

intenzivn  a plocha, kterou ohe  zabírá, má maximální dosah. Zhruba Ř0 % ho lavého 

materiálu nacházejícího se v prostoru v tomto stádiu sho í. U doho ívání, které je 

posledním stupn m požáru, se snižují všechny hodnoty parametr . [20, 21] 
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3.3  Procesy ovlivňující pr b h požáru 

 Rozvoj požáru je ovlivn n n kolika procesy, mezi které pat í nap íklad intenzita 

ho ení, velikost plamene, ší ení plamene po pevných materiálech aj. [15] 

3.3.1 Intenzita ho ení  

 Intenzitu ho ení určujeme rychlostí uvol ování tepla, ale je pom rn  náročné se 

k ní dopočítat, proto se za nejvíce spolehlivý zp sob zjišt ní intenzity považuje sb r 

experimentálních dat. [15] 

 ůby se intenzita ho ení u reálných p edm t  dala detailn ji odhadnout, pomohou nám 

tyto vstupní informace – m rná tepelná kapacita, spalné teplo, hustota, tepelná vodivost, 

radiační podíl rychlosti uvol ujícího se tepla, rychlost uvol ování tepla nebo rychlost poklesu 

hmotnosti. Výsledkem zpracování zadaných dat dojde k určení rychlosti snížení hmotnosti, 

rychlosti uvoln ní tepla a rychlosti degradace vn jšku posuzovaného objektu. [15] 

3.3.2 Velikost plamene 

 ůbychom zjistili výšku nebo vodorovnou délku plamene, je t eba získat informace 

o rychlosti uvol ování tepla na jednotku ší e zasažené st ny, dále o pr m ru požáru 

a o rychlosti uvol ování tepla. [15] 

3.3.3 Ší ení plamene po pevných materiálech 

 V místnosti se plameny ší í po podlahách, stropech i st nách. Rozvoj požáru závisí 

p edevším na znacích stavebního materiálu, ale také na pokojových podmínkách. Ší ení 

plamene je dáno na základ  rychlosti oh evu ho lavé látky, která se v blízkosti 

postupujícího plamene nachází. K vyhodnocení rozm r  rozší ených plamen , tempa 

uvol ování tepla postupujícího požáru a velikosti rozlohy ho ení jako funkce času musíme 

mít k dispozici informace o rychlosti postupu plamene, dob  do vznícení a rychlosti 

uvol ujícího se tepla p i určitém stupni ozá ení. [15]  

3.4 Hašení požár  

 Hašení požáru je d j, jehož cílem je zpomalení, či ukončení chemicko-oxidační 

reakce, ke které dochází p i procesu ho ení. Jedná se tedy o lokalizaci požáru a jeho 

likvidaci. Pr b h chemicko-oxidační reakce je však ovliv ován n kolika činiteli, mezi 

které adíme tlak, teplotu, jemnost rozptýlení, koncentraci reagujících látek, vzájemnou 
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reaktivitu látek a p ítomnost katalyzátor . Aby byl ohe  uhašen, je t eba snížit rychlost 

uvol ování tepla a zrychlit jeho odvád ní z pásma ho ení. [26] 

3.4.1 Principy p erušení ho ení 

 Mezi zp soby hašení požár  pat í ochlazování, z eďování, inhibice a izolace. [26] 

 
Tab. 3. Hasební látky u jednotlivých principů hašení [26] 

Principy hašení Hasiva 

ochlazování voda, t žká p na 

z eďování oxid uhličitý, dusík, vodní pára, voda, vzácné plyny, spálené plyny 

inhibice hasicí prášky, halony 

izolování hasicí p na, n které hasicí prášky, sypké materiály 

 

Ochlazování  

 Postupným ochlazováním ho ícího materiálu dojde k poklesu teploty látek 

na hodnotu teploty vzplanutí, což vede k p erušení ho ení. Je d ležité, aby hasivo 

pronikalo do hloubky, m lo velké m rné a výparné teplo a aby byla ho ící látka 

ochlazována rychle a rovnom rn . [26] 

Z eďování 

 Rychlost reakce ho ení je závislá na počtu atom  a molekul ho lavých látek, čím 

v tší počet atom  či molekul je, tím je pr b h ho ení rychlejší. Pokud dojde ke zmenšení 

koncentrace plyn  a par, pak nastává postupné zpomalování chemicko-oxidační reakce. 

K dosáhnutí nižší koncentrace je využíván inertní materiál, který nereaguje s jinými prvky 

a ani s kyslíkem, jelikož je neho lavý. Snižováním koncentrace kyslíku dojde k uhašení 

požáru také, p i koncentraci 10 až 14 % kyslíku je p erušeno ho ení v tšiny látek. [26] 

Inhibice 

 Jiným principem hašení je inhibice, ta k p erušení ho ení využívá katalyzátory. 

Katalyzátory jsou látky, které urychlují nebo zpomalují chemickou reakci. P i hašení 

požáru jsou využívány negativní katalyzátory, které rychlost ho ení snižují, což vede 

k p erušení požáru. Nastává tzv. st nový efekt, kdy je oblakem rozší eného prášku 

vytvo ena clona, která zabra uje dalšímu ší ení tepla sáláním. [26] 
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Izolování 

 P i tomto zp sobu hašení je ho lavá látka odstran na od pásma ho ení, pásma 

p ípravy nebo je izolována od oxidačního prost edku. Vrstva hasební látky (hasicí p naě 

zabra uje ho lavým plyn m a parám, aby se dostaly do pásma ho ení, a zamezuje p ístupu 

vzduchu k ho lavé látce. [26] 

3.5 T ídy požár  

 T ídy požár  rozd lujeme na základ  typu ho laviny do p ti kategorií: 

− t ída ů – ho lavé látky v pevném skupenství (papír, plasty, d evo, uhlí, textil,..ě; 

− t ída B – ho lavé látky v kapalném skupenství (asfalt, nafta, benzín, oleje, barvy, 

 laky, edidla, aceton, prysky ice,..ě; 

− t ída C – ho lavé látky v plynném skupenství (metan, vodík, svítiplyn, zemní plyn, 

 acetylen, propan-butan,..); 

− t ída D – ho lavé kovy Ěhliník, ho čík, alkalické kovyě; 

− t ída F – rostlinné a živočišné oleje a tuky. [27] 

 Podle t ídy požáru jsou určeny hasiva, jež je vhodné použít k likvidaci ohn . [26] 

 
Tab. 4. Vhodná hasiva u jednotlivých tříd požárů [26] 

T ída požáru Vhodné hasební látky 

t ída požáru A voda, p na, prášek, oxid uhličitý 

t ída požáru B p na, prášek, halony, čistá hasiva 

t ída požáru C voda, prášek, oxid uhličitý, halony, čistá hasiva 

t ída požáru D suchá hasiva Ězemina, cement, suchý písekě, speciáln  upravené prášky 

t ída požáru F speciální sm si vody a soli, hasicí rouška, poklička 

 

 Žádné hasivo nemá univerzální použití, špatná volba hasební látky by mohla 

ohrozit zdraví a životy hasič  či osob, které se o p erušení ho ení pokouší svépomoci, také 

by mohla zap íčinit mnohonásobn  vyšší škody na majetku a na životním prost edí. 

Nevhodn  použitá hasební látka m že zp sobit další rozší ení požáru. [28] 

 Nejpoužívan jším hasivem je voda, jelikož je snadno dostupná a má výborné 

hasební účinky. Jelikož je ale vodivá, nelze jí hasit za ízení pod elektrickým proudem 

a ani se nesmí používat k likvidaci ho ení lehkých a alkalických kov . [29] 
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4 POŽÁRN  BEZPEČNOSTNÍ Zů ÍZENÍ 

 Požárn  bezpečnostní za ízení (dále jen „PBZ“) jsou taková za ízení, která plní svou 

funkci p i signalizaci požáru, zamezují ší ení plamen , ale také zaručují bezpečný únik osob 

z místa požáru. Slouží tedy k ochran  život  a zdraví osob a k ochran  majetku. [30] 

 Vyhláška o požární prevenci definuje PBZ jako „systémy, technická zařízení 

a výrobky pro stavby podmiňující požární bezpečnost stavby nebo jiného zařízení.“ [3, § 1] 

4.1 D lení požárn  bezpečnostních za ízení 

 Požárn  bezpečnostní za ízení se klasifikují do následujících osmi skupin: 

− za ízení pro požární signalizaci (nap . elektrická požární signalizace, ruční požárn  

poplachové za ízení, za ízení pro detekci ho lavých plyn  a par); 

− za ízení pro potlačení požáru nebo výbuchu (nap . stabilní nebo polostabilní hasicí 

za ízení, automatické protivýbuchové za ízení, samočinné hasicí systémy); 

− za ízení pro usm r ování pohybu kou e p i požáru (nap . za ízení pro odvod kou e 

a tepla, kou ot sné dve e, za ízení p irozeného odv trání kou eě; 

− za ízení pro únik osob p i požáru Ěnap . požární nebo evakuační výtah, nouzové 

osv tlení, bezpečnostní a výstražné za ízeníě; 

− za ízení pro zásobování požární vodou Ěnap . vnit ní požární vodovod včetn  

nást nných hydrant , hadicových a hydrantových systém ě; 

− za ízení pro omezení ší ení požáru Ěnap . požární klapka, vodní clony, požární 

dve e a požární uzáv ry otvor  včetn  jejich funkčního vybaveníě; 

− náhradní zdroje a prost edky určené k zajišt ní provozuschopnosti PBZ, zdroje 

nebo zásoba hasebních látek u za ízení pro potlačení požáru nebo výbuchu 

a za ízení pro zásobování požární vodou, zdroje vody určené k hašení požár ; 

− za ízení zamezující iniciaci požáru nebo výbuchu. [3] 

 Jiné d lení PBZ je do dvou skupin – aktivní a pasivní za ízení. Mezi aktivní PBZ 

adíme nap íklad elektrickou požární signalizaci Ědále jen „EPS“) nebo za ízení pro odvod 

kou e a tepla, k pasivním prvk m požární ochrany pat í protipožární nást iky nebo t eba 

požární dve e. [31] 

 Ve vyhlášce jsou definována také vyhrazená požárn  bezpečnostní za ízení, 

což jsou „PBZ, na jejichž projektování, instalaci, provoz, kontrolu, údržbu a opravy jsou 
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kladeny zvláštní požadavky.“ [31, s. 15] Do této skupiny PBZ spadají EPS, za ízení 

dálkového p enosu, za ízení pro detekci ho lavých plyn  a par, stabilní a polostabilní 

hasicí za ízení, automatické protivýbuchové za ízení, za ízení pro odvod kou e a tepla, 

požární klapky a požární a evakuační výtahy. [3] 

4.2 Instalace požárn  bezpečnostních za ízení 

 Jaké množství, typ PBZ a kam je v prostoru umístíme, je dáno požárn  

bezpečnostním ešením stavby či projektovou dokumentací dané budovy, která byla 

schválena stavebním ú adem. [30] 

4.3 Kontroly provozuschopnosti požárn  bezpečnostních za ízení 

 Kontroly provozuschopnosti PBZ jsou dány legislativn , normativními požadavky 

či dokumentem výrobce. Pokud však n která PBZ nejsou upravena žádnými p edpisy, pak 

se p i kontrolách za ízení ov uje, zda jsou PBZ rozmíst na tam, kde by podle platné 

projektové dokumentace umíst na být m la. Kontroly jsou provád ny minimáln  jednou 

ročn . [29] 

 Rozmíst ní PBZ je zaznamenáváno do požárního ádu stavby, tento dokument se 

vede u objekt , které provozují činnosti se zvýšeným a vysokým požárním nebezpečím. 

Dále jsou záznamy o kontrolách a servisech PBZ vedeny v požární knize podniku. [29] 

 Zvláštní situací jsou kontroly požárních dve í byt  v panelových domech, kdy 

kontrola provozuschopnosti by m la být provád na jak právnickou nebo podnikající 

fyzickou osobou, tak konkrétní fyzickou osobou. V p ípad  kontrol právnickou osobou 

či podnikající fyzickou osobou je stav požárních dve í monitorován tak, aby nebylo 

pot eba s dve mi manipulovat. Sleduje se neporušenost a celistvost, ale také zda došlo 

k vým n  dve í, či nikoliv. Vyhláškou Ministerstva vnitra č. 202/1999 Sb. byla stanovena 

pravidla pro povinné značení požárních, kou ot sných a požárních kou ot sných dve í. 

Označeny musí být jak dve e, tak rám a to na místech, která jsou dob e viditelná. Značka 

musí být čitelná a provedená tak, aby nebylo možno značení set ít. [30, 32] 
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5 STATISTIKY V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRůNY 

V následujících tabulkách jsou zpracovány požáry v České republice a ve Zlín , 

které se udály za posledních 10 let.  

 
Tab. 5. Požáry v letech 2006–2015 v České republice [33] 

Rok Druh Hodnota 

2006 

počet požár   20 262 
p ímé škody (Kč) 1 933 991 700 
uchrán né hodnoty (Kč) 9 182 541 000 
usmrceno osob 144 
zran no osob 919 

2007 

počet požár   22 394 
p ímé škody ĚKčě 2 158 494 200 
uchrán né hodnoty ĚKčě 8 974 428 000 
usmrceno osob 130 
zran no osob 1 023 

2008 

počet požár   20 946 
p ímé škody ĚKčě 3 277 297 400 
uchrán né hodnoty ĚKčě 14 545 693 000 
usmrceno osob 142 
zran no osob 1 109 

2009 

počet požár   20 177 
p ímé škody ĚKčě 2 169 150 200 
uchrán né hodnoty ĚKčě 9 074 906 000 
usmrceno osob 117 
zran no osob 980 

2010 

počet požár   17 937 
p ímé škody ĚKčě 1 956 159 200 
uchrán né hodnoty ĚKčě 11 115 762 000 
usmrceno osob 131 
zran no osob 1 060 

2011 

počet požár   21 125 
p ímé škody ĚKčě 2 241 800 100 
uchrán né hodnoty ĚKčě 8 078 932 000 
usmrceno osob 129 
zran no osob 1 152 

2012 

počet požár   20 492 
p ímé škody ĚKčě 2 861 527 700 
uchrán né hodnoty ĚKčě 10 637 936 000 
usmrceno osob 125 
zran no osob 1 286 

2013 

počet požár   17 105 
p ímé škody ĚKčě 2 402 562 900 
uchrán né hodnoty ĚKčě 13 342 294 000 
usmrceno osob 111 
zran no osob 1 189 
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2014 

počet požár   17 388 
p ímé škody ĚKčě 2 198 327 400 
uchrán né hodnoty ĚKčě 11 533 643 000 
usmrceno osob 114 
zran no osob 1 179 

2015 

počet požár   20 232 
p ímé škody ĚKčě 2 495 902 900 
uchrán né hodnoty ĚKčě 11 093 236 000 
usmrceno osob 115 
zran no osob 1 449 

  

 Z p edchozí tabulky je z ejmé, že nejvíce požár  b hem posledních 10 let prob hlo 

v roce 2007. Celková škoda vzniklá u 22 ňř4 požár  byla 2 158 494 200 Kč. V tomto roce 

p išlo o život 1ň0 lidí a dalších 1023 osob bylo p i požárech zran no. 

 K nejv tším škodám však došlo v roce 2008, 20 ř46 požár  zp sobilo finanční 

ztráty 3 277 297 400 Kč.  

 Nejtragičt jším rokem byl rok Ň006, kdy p i požárech zem elo 144 lidí. 

 

 

 

Obr. 3. Graf počtu požárů ve Zlíně v letech 2006–2015  [33] 

  

 Graf zaznamenává, že nejv tší počet požár  ve Zlín  vznikl v roce 2012, 

kdy ve m st  propuklo Ň70 požár . 
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 T etí tabulka uvádí požáry vzniklé ve Zlínském kraji se škodou vyšší deseti milion .  

 
Tab. 6. Požáry ve Zlínském kraji se škodou vyšší 10 milionů v letech 2006–2015 [33] 

Rok Objekt P íčina Škoda ĚKčě 

2006 
Výroba a sklad papíru firmy BM 

PLUS ĚHolešově neuvedena 11 908 000 

2007 

Kulturní d m ĚStráníě úmyslné zapálení 13 500 000 

Výrobní hala a sklad firmy AUTOPAL 
(Hluk) 

nedbalost p i kou ení 16 493 000 

Sklad plastových materiál  firmy 
SPUR (Zlín) 

nedbalost p i ezání 
plamenem 

18 000 000 

Skládka použitých pneumatik a drtící 
linka firmy KOVOSTEEL (Uherský 

Brod) 
úmyslné zapálení 33 980 000 

Masokombinát firmy FILEX (Uherský 
Brod) 

úmyslné zapálení 14 240 000 

2008 x x x 

2009 
Výrobna armatur VT HRANICE 

(Starý Hrozenkov) 
úmyslné zapálení 15 000 000 

2010 

Výrobní hala a sklad plastových 
patník  firmy PLůSTIKů SV 

(Zdounky) 

nedbalost p i sva ování 
elektrickým obloukem 

37 000 000 

Výroba barev firmy DEZA 
(Otrokovice) 

elektrostatický výboj 20 000 000 

Stolárna firmy Vráblík (Prlov) technická závada ložiska 14 000 000 

Pr myslová hala laminátovny v areálu 
firmy CHEMITAN (Otrokovice) 

neuvedena 30 000 000 

2011 

Sklad stavebního materiálu firmy 
DEKTRADE (Zlín) 

technická závada 
elektrorozvod  

10 134 000 

Pr myslový areál na recyklaci plast  
(Chropyn ) 

neobjasn na 270 000 000 

Sklad sena a zem d lské stroje firmy 
ROVINA GROUP (Skaštice) 

samovznícení sena 13 505 000 

2012 x x x 
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2013 

Sklad elektroniky v budov  
pr myslového areálu bývalého 

podniku SVIT firmy HP TRONIC 
(Zlín) 

vznícení ho lavin od 
zá ivého t lesa 

398 551 000 

Galvanizační linka ve výrobní hale 
firmy ENERGOůQUů ĚRožnov pod 

Radhošt mě 

technická závada – p eh átí 
topného t lesa v plastové 

nádrži bez roztoku 
12 280 000 

2014 

Chata Libušín ĚPustevnyě závada komínového t lesa 80 500 000 

Lisovna firmy GUMůRNY ĚZub íě vznícení pryže od 
povrchového tepla 

18 000 000 

Víceúčelová hala bývalé pily ĚKrásno 
nad Bečvouě neuvedena 15 000 000 

2015 x x x 

  

 V letech 2008, 2012 a 2015 nedošlo k žádnému požáru, který by svou škodou 

p esahoval hodnotu deset milion  korun. 

 Nejv tší požár ve Zlínském kraji v letech 2006–2015 se odehrál v roce 2013 

v areálu bývalého podniku Svit ve Zlín . 

5.1 Nejv tší požár ve Zlínském kraji v letech 2006–2015 

Nejv tším požárem ve Zlínském kraji za posledních pár desítek let se stal požár 

103. budovy v areálu bývalého Svitu ve Zlín , který propukl po p lnoci 9. ledna 2013. 

V budov  byl sklad elektroniky firmy HP Tronic. Byl vyhlášen čtvrtý stupe , tedy nejvyšší 

stupe  požárního poplachu. Bylo povoláno na Ň00 hasič  a byla použita i výšková 

technika. Hustý dým pohltil centrum m sta, t i skladníci se nadýchali zplodin a museli být 

ošet eni zdravotníky. Krizový štáb vyzval občany, aby zbytečn  nev trali a nevycházeli 

ven. Nejbližší budovy od místa požáru byly evakuovány a do náhradních prostor v kin  

Kv ten v Malenovicích bylo preventivn  p emíst no ň50 d tí z mate ských škol. [34] 

 Požár hasiče zam stnal na t i dny. P íčinou požáru byla technická závada 

na osv tlení a celková zp sobená škoda byla vyčíslena na ňřŘ 551 000 Kč. [34] 
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CÍL PRÁCE ů POUŽITÉ METODY 

 Cílem zpracování teoretické části bakalá ské práce je provedení literární rešerše 

na téma evakuace osob p i požáru a zpracování statistik požár  v České republice 

a ve Zlín  vzniklých za posledních deset let na základ  dat uvedených ve statistických 

ročenkách Hasičského záchranného sboru České republiky. 

 Cílem praktické části je posoudit současný stav požární ochrany M stských lázní 

STEZA Zlín, p edevším analyzovat možnosti evakuace. Využitím SWOT analýzy a Check 

List Analysis je cílem identifikovat možné hrozby a dle jejich vyhodnocení navrhnout 

opat ení na zlepšení stávající situace požárního zabezpečení objektu. Dalším cílem je 

v SW programu Practis1 vytvo it možný scéná  události vzniku požáru v lázních a situaci 

následn  vyhodnotit a navrhnout opat ení.  

 Metody použité p i zpracování bakalá ské práce jsou analýza, syntéza, literární 

rešerše, dotazování a modelování.  

                                                 

 

1 SW nástroj Practis je webová aplikace určená pro podporu tvorby scéná , sledování pr b hu událostí 
a jejich následné vyhodnocení 
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II. PRůKTICKÁ ČÁST 
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6 ZÁKLADNÍ INFORMACE O M STSKÝCH LÁZNÍCH 

 Za ízení m stských lázní je spravováno společností STEZů Zlín, spol. s r. o., 

Hradská 888 (dále jen „Steza“) a ve ejnosti je otev eno po celý rok denn  od 6.00 hod. 

do 21.00 hod. Mimo primární funkce ve ejných lázní jsou zde nabízeny také další služby: 

proh ívací kabiny, finská sauna, masáže, kosmetika, kurzy plavání pro d ti i dosp lé, 

potáp čská škola, prodejna potáp čského vybavení, prodejna plaveckých pot eb, 

posilovna, rehabilitace, občerstvení. 

 Společnost Steza zam stnává 40 pracovník , ale krátkodob  zde pomáhají také 

brigádníci a pracovníci na částečný úvazek. Denní provoz je rozd len do dvou sm n Ěranní, 

odpoledníě, kdy jejich obsazenost je 16 osob na ranní sm n  a 1ň pracovník  odpoledne. 

Mimo pracovní dobu od 21.00 hod. do 6.00 hod. je objekt zabezpečován jedním 

zam stnancem z úseku údržby, který vede dohled nad celým areálem. 

 Návšt vnost lázní se pohybuje mezi 20 000 – 50 000 osobami m síčn , denn  je 

to v závislosti na sezón  zhruba 650–1650 lidí. [35] 

 Celý areál lze rozd lit do p ti samostatných částí, kterými jsou budova 50m bazénu, 

budova Ň5m bazénu, venkovní bazén, letní zahrada, okolní prostranství a parkovišt . 

 

 

Obr. 4. Areál městských lázní [35] 
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 Do objektu vedou dva vstupy – vstup na 50m bazén (hlavní vchod do m stských 

lázní) a vstup na 25m bazén. Do areálu se lze dostat t emi vjezdy – hlavní vjezd a dva 

nouzové vjezdy. U jednoho nouzového vjezdu se však nejedná o zpevn nou komunikaci 

ale o svažitý travnatý terén. 

6.1 Popis okolí a umíst ní areálu společnosti Steza 

 Budova koupališt  je situována na jižním okraji centrální části Zlína. Z hlavní 

silnice – t ídy Tomáše Bati – vede k lázním ulice Osvoboditel  a z jižní strany se sbíhají 

ulice R my a Hradská. 

 V okolí do 400 m od lázní stojí hned n kolik staveb, ve kterých se shromažďuje 

velké množství osob, jedná se o mate skou školu, kolektivní d m, kulturní centrum, dv  

základní školy, SŠ gastronomie a obchodu, kongresové centrum, Univerzitní centrum 

a knihovnu, UTB fakultu MK, obchodní akademii, SOŠ podnikatelskou, UTB fakultu 

humanitních studií, domov mládeže, vysokoškolské koleje, gymnázium a jazykovou školu, 

UTB fakultu technologickou, SPŠ polytechnickou, sportovní centrum a ve velmi t sné 

blízkosti m stských lázní leží atletický stadion a obytné domy. 

 

 

Obr. 5. Mapa okolí městských lázní a zaznačení budovy [35] 
  

 Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Ědále jen „HZS ZLK“) i poskytovatelé 

zdravotnické záchranné služby (dále jen „ZZS“) se nachází do vzdálenosti 2,5 km 

od objektu, nejbližší služebna Policie ČR (dále jen „PČR“) je zhruba 500 m vzdálená 

a nejbližší zdravotnické za ízení Ěnemocnice Atlas) je asi 900 m. Hlavní zlínské 

zdravotnické za ízení – Krajská nemocnice Tomáše Bati – leží 2 km od areálu. [35] 
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7 POSOUZENÍ POŽÁRNÍ OCHRůNY OBJEKTU 

 Celý objekt m stských lázní spadá do kategorie činností se zvýšeným požárním 

nebezpečím (dále jen „ZPN“). D vody za azení objektu do skupiny se ZPN jsou:  

− složité podmínky pro zásah, 

− v prostorech dochází ke shromažďování více než Ň00 lidí a k výskytu osob 

se sníženou pohyblivostí, 

− v objektu se skladuje kapalný chlor v celkovém množství 455 litr , jedná 

se o 7 lahví po 65 litrech, kdy dv  láhve jsou zapojeny trvale a 5 je 

rezervních. [35] 

 

 

Obr. 6. Bezpečnostní list chloru kapalného [35] 
 

 Chlor je pro objekt nebezpečný, jelikož se jedná o oxidant, který by v p ípad  úniku 

mohl požár zesílit nebo jeho vznik dokonce zap íčinit. Plyn je neho lavý, štiplavého 

a ostrého zápachu, žlutozeleného zabarvení, rozpustný ve vod  a je t žší než vzduch. Chlor 

m že prudce reagovat s ho lavými materiály a s redukčními činidly. Látku je nutno držet 

mimo zdroje tepla Ěvyšších teplotě, jelikož hrozí nebezpečí exploze. [35] 

 Vhodnými hasivy p i likvidaci požáru v p ítomnosti chloru je rozprašovaný vodní 

proud nebo hasicí p na, naopak nevhodné je ohe  hasit plným vodním proudem. P i zásahu 

je d ležité ohrožené nádoby ochlazovat, jelikož vystavení lahví otev enému ohni by mohlo 

mít za následek jejich prasknutí či výbuch. [35] 

 Kontaminovaná hasicí voda se shromažďuje odd len  a odstra uje se podle daných 

p edpis , protože se znečišt ná voda obsahující chlor nesmí dostat do kanalizace. [35] 
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7.1 Požárn  nebezpečná místa 

 Riziko vzniku požáru v objektu m stských lázní není p íliš vysoké, avšak určité 

nebezpečí zde existuje. Mezi místa ohrožená požárem lze za adit dev t kancelá í 

nacházejících se v objektu, jedná se o kancelá  editele společnosti, ekonomky, mzdové 

účetní, vedoucího úseku údržby, vedoucího provozního úseku a vedoucího úseku plavčík , 

vedoucího úseku služeb zákazník m, kancelá  Plavecké školy, Zlínského plaveckého 

klubu a Plaveckého klubu Zlín, další kritické prostory jsou NEKKY baby klub, posilovna, 

prodejna OCEÁN PRO, prodejna plaveckých pot eb a pom cek, rehabilitační ordinace, 

místnosti plavčík , pokladna společnosti, šatny zam stnanc  s kuchy kou prádelna a bufet. 

D vodem vzniku požáru na zmín ných místech by nejčast ji mohla být závada topidel, 

vadné elektrické vedení nebo zapojení elektrických zásuvek, technická porucha p ístroj  

či nedbalost p i zacházení s elektrospot ebiči (kávovary, rychlovarné konvice, mikrovlnné 

trouby, va iče, žehličky). 

 Zkrat elektrického vedení je nejnebezpečn jší v místech vzduchotechniky, kde jsou 

umíst ny elektromotory, dále v rozvodnách nízkého nap tí a v mezist ešních prostorech, 

kde jsou vedeny elektrorozvad če. 

 

 

Obr. 7. Hlavní vypínač umístěn v zázemí údržby [36] 
 

 Další rizikový úsek pro vznik požáru je finská sauna, kde by mohlo dojít k poruše 

na elektrických kamnech či jinou p íčinou ho ení by mohla být neopatrnost a nedbalost 

zákazník  Ěodložení prost radla nebo ručníku na saunová kamna). V t sné blízkosti sauny 

se nachází prostory masáží, kde zam stnanci pro zp íjemn ní atmosféry a navození nálady 
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využívají vonné svíčky či aromalampy, a proto je zde nutno dbát zvýšené opatrnosti 

p i manipulaci s otev eným ohn m. 

 Nejvyšší požární nebezpečí však hrozí v údržbá ské díln , která je umíst na 

v budov  50m bazénu, jelikož se zde provádí svá ečské práce, mechanické opracování 

kov  Ě ezání a broušení kov ě a činnosti, jejichž součástí je manipulace s ho lavými 

kapalinami. Tyto ho laviny jsou umíst ny v t sné blízkosti dílny a jejich množství 

odpovídá množství povolenému Ěnejvýše 250 litr  ho lavých kapalin, z toho 50 litr  I. t ídy 

nebezpečnosti). Látky, které se mohou vyskytovat na díln  nebo v její t sné blízkosti, jsou 

nap íklad mazací oleje, mazací tuky, benziny, motorové nafty, fridex, glacidet, syntol, 

pryž, pucvol, acetyléně. V prostoru dílny jsou umíst ny t i p enosné hasicí p ístroje 

(dvakrát CO₂ a jedenkrát práškovýě. [35] 

 

 

Obr. 8. Skříně pro skladování hořlavých kapalin [36] 
 

 V celém areálu lázní je zákaz kou ení, kou ení je povoleno pouze u vchod  

do budov, kde jsou umíst ny stojací popelníky. 

 Momentáln  by velkou hrozbu pro vznik požáru mohla p edstavovat rekonstrukce 

budovy Ň5m bazénu, která probíhá od ledna letošního roku do p lky srpna. V rámci úprav 

se prostory bývalé vodoléčby p estavují na d tský nerezový bazén, dále se rekonstruuje 

elektroinstalace, vzduchotechnika, úst ední vytáp ní, m ení a regulace a také šatny 

a sociální zázemí posilovny. 
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7.2 Prvky zajišťující požární ochranu objektu 

 Požární bezpečnost objektu společnosti Steza je zajiš ována vedením stanovené 

dokumentace PO a její pravidelnou aktualizací, p ítomností komunikačních systém  

a prost edk  k vyrozum ní a varování, instalací p enosných hasicích p ístroj , hydrant  

a požárn  bezpečnostních za ízení a pravidelným školením zam stnanc  v oblasti PO. 

7.2.1 Dokumentace požární ochrany společnosti Steza 

 Podnik m stské lázn  spadá do kategorie objekt  se zvýšeným požárním 

nebezpečím, a tedy je povinností společnosti Steza vést p edepsanou dokumentaci PO. 

K zajišt ní PO v objektu byla pro společností Steza vydána následující dokumentace: 

− dokumentace o začlen ní do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím; 

− stanovení organizace zabezpečení požární ochrany; 

− požární ád; 

− požární poplachové sm rnice; 

− požární knihy; 

− tematické plány a časové rozvrhy školení vedoucích pracovník  a zam stnanc ; 

− tematické plány a časové rozvrhy školení a odborné p ípravy preventivních 

požárních hlídek a preventisty požární ochrany; 

− dokumentace akceschopnosti člen  preventivních požárních hlídek; 

− údaje o požárech, p íčinách jejich vzniku, výsledky provád ných rozbor  

a provedená opat ení na úseku PO; 

− požárn  technické charakteristiky vyráb ných, používaných, zpracovávaných, 

p epravovaných a skladovaných látek a materiál  a jejich bezpečnostní datové listy, 

p ehledy o umíst ní výstražných a bezpečnostních tabulek a v cných prost edk  PO; 

− ád ohlašovny požáru a určení ohlašovny požáru; 

− dokumentace pro stanovení zvláštních požárn  bezpečnostních opat ení p i sva ování 

a pracích s otev eným ohn m. [35] 

 Výše uvedené dokumenty jsou nedílnou součástí opat ení zajiš ujících bezpečnost 

objektu z hlediska požární ochrany. Pravidelná aktualizace dokumentace je velmi d ležitá. 

Požární ád a požární poplachové sm rnice jsou uloženy na dob e viditelném míst  tak, 

aby byly p ístupné všem osobám nacházejícím se v míst  provozované činnosti.  
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7.2.2 Komunikační systémy a prost edky 

 V m stských lázních jsou ke komunikaci a vyrozum ní užívány p enosné telefony, 

vnit ní telefonní okruh, vnit ní rozhlas a megafon. Vnit ní telefonní okruh i p enosné 

telefony mají p es interní volbu možnost spojení na d ležitá telefonní čísla, jinak slouží 

pouze ke komunikaci uvnit  podniku. ůvšak technicko-hospodá ští pracovníci a ohlašovna 

požáru, kterou je pokladna areálu, mají dostupné volání jak uvnit  společnosti, tak i mimo ni. 

Místní rozhlas lze obsloužit z místnosti plavčík  na 50m bazénu i na 25m bazénu, má tedy 

dva samostatné okruhy. Okruh R1 je pro budovu 50m bazénu a zahrnuje úseky 50m bazén, 

d tský bazén a vstupní halu s bufetem a okruh R2 pokrývá 25m bazén, venkovní bazén 

a posilovnu. 

7.2.3 P enosné hasicí p ístroje a hydrantové systémy 

 Po celém objektu lázní je umíst no dohromady Ň6 p enosných hasicích p ístroj  

(dále jen „PHP“) a dva hydrantové systémy (dále jen „HS“), které jsou instalovány v míst  

vstupní haly 50m bazénu a v chodb  poblíž prostor sauny.  

 Jelikož se jedná o objekt se zvýšeným požárním nebezpečím, hasicí p ístroje jsou 

rozmíst ny na každých započatých Ň00 m² p dorysné plochy podlaží objektu. 

 V areálu se nachází jak ocelové hasicí p ístroje, tak plechové. Plechové hasicí 

p ístroje jsou p ipevn ny na zdi tak, aby ručka PHP nep esahovala výšku 150 cm od zem , 

a ocelové p ístroje jsou postaveny na zemi a ádn  upevn ny proti pádu. Životnost 

ocelových hasicích p ístroj  je 40 rok  a plechových za ízení 20 let.  

 Revize hasicích p ístroj  a HS se ve společnosti provádí nejmén  jedenkrát za rok. 

Poslední kontrola prob hla ň1. b ezna Ň016, p i které bylo odvezeno 12 kus  PHP 

k periodické tlakové zkoušce, která se provádí jednou za t i roky u p nových a vodních 

p ístroj  a jednou za p t let u práškových, CO₂ a halotronových hasicích p ístroj . 

V pr b hu kontroly bylo zjišt no, že u 3 hasicích p ístroj  byla p ekročena doba 

životnosti, proto došlo k vy azení t chto p ístroj  pro následnou likvidaci. Další pracovní 

den byly dovezeny PHP, u kterých byla uskutečn na periodická tlaková kontrola, a byly 

zakoupeny 3 nové hasicí p ístroje, které nahradily vy azené kusy. [37] 

 V objektu m stských lázní se nachází pouze práškové nebo CO₂ Ěsn hovéě 

p enosné hasicí p ístroje, které jsou umíst né tak, aby byly dob e viditelné a snadno 

p ístupné. Nep ehledn  umíst né PHP jsou označeny p íslušnou požární značkou. 
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Tab. 7. Rozmístění přenosných hasebních prostředků [37] 

Umíst ní PHP Druh PHP Umíst ní PHP Druh PHP 

50m bazén 25m bazén 

vstup u hydrantu práškový vstup práškový 

el. rozvodna hala CO₂ posilovna práškový 

el. rozvodna údržba CO₂ sklep filtry CO₂ 
el. rozvodna sauna CO₂ hlavní rozvodna sklep CO₂ 
el. rozvodna plavčíci CO₂ šatna ženy Ěmístnost plavčíka) práškový 

náhradní zdroj CO₂ šatna muži Ěmístnost plavčíka) práškový 

vzduchotechnika údržba práškový vzduchotechnika 25m práškový 

vzduchotechnika 50m práškový chlorovna CO₂ 

vzduchotechnika sauna práškový   

chodba šatny ženy práškový  

chodba ekonomické práškový   

chodba údržba CO₂  

úpravna vody práškový   

úpravna vody CO₂   

dílna CO₂   

dílna CO₂   

dílna práškový   

bufet práškový   

 

 Práškový hasicí p ístroj je použitelný tém  na všechny pevné materiály, kapalné 

látky Ě edidla, pohonné hmoty, olejeě, ho lavé kapaliny a plyny a elektrická za ízení 

pod proudem do 1000 V. Hasicí p ístroj s náplní CO₂ je vhodný pro hašení ho lavých 

plyn , kapalin a kov  a elektrických za ízení pod proudem. [27] 

7.2.4 Evakuační cesty 

 V areálu m stských lázní se nachází dev t únikových východ , kdy dv  cesty úniku 

na volné prostranství jsou vedeny z budovy 25m bazénu a sedm z budovy 50m bazénu. 

Celkem do šesti nechrán ných únikových cest se sbíhají chodby, na kterých dochází 

k pohybu ve ejnosti, ze zázemí zam stnanc  lze objekt opustit t emi trasami. Pouze dva 

únikové východy ústí mimo areál společnosti, proto jsou tyto dva sm ry úniku 

nejvhodn jší a jsou vyznačeny v únikových plánech. V celém podniku je vyv šeno sedm 

plán , které jsou umíst ny tak, aby byly dob e viditelné. Pokud je ale požár v tšího 

rozsahu, platí pravidlo – evakuovat nejkratší možnou cestou. [35] 
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 Pro místo shromaždišt  je určeno parkovišt  vedle budovy 25m bazénu, pokud by 

to podmínky požáru nedovolovaly, pak lze ke shromážd ní návšt vník  využít letní zahradu 

za východem z 50m bazénu. Pov ení zam stnanci musí pohlídat, aby se nikdo z osob 

nepokoušel o návrat do budovy. [35] 

 

 

Obr. 9. Plán objektu s vyznačeným shromaždištěm [35] 
 

 V celém objektu jsou evakuační cesty naznačeny tabulkami se symboly vedenými 

k únikovým východ m. Jsou umíst ny do výšky maximáln  2,5 m v místech zm ny výškové 

úrovn , sm ru cesty a kde se trasy k íží. V m stských lázních jsou použity fotoluminiscenční 

bezpečnostní značky a podsvícené tabulky kombinované s nouzovým osv tlením. 

 

 

Obr. 10. Fotoluminiscenční značení únikových cest v objektu [36] 
 

 Mimo klasické osv tlení je v budovách namontováno také osv tlení nouzové. 

V p ípad  vzniku požáru by byl vypnut hlavní rozvad č elektrické energie a nahozen 

záložní zdroj, na který je nouzové osv tlení napojeno. Dieselový agregát je schopen 

svítidl m dodat elektrickou energii pro více jak hodinový provoz. 
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Obr. 11. Nouzové osvětlení (vlevo) a nouzové osvětlení s podsvícenou tabulkou (vpravo) [36] 
 

 Hlavní únikové východy i prostory objektu jsou ešeny bezbariérov  a to pro osoby 

s omezenou schopností pohybu a orientace.  

  

 

Obr. 12. Bezbariérový přístup do budov městských lázní [36] 
 

 

Obr. 13. Bezbariérové schodišťové plošiny v budově 50m bazénu [36] 
 

 V p ípad  evakuace ve ejnosti ven z areálu, vedenou p es pokladnu budovy 

50m bazénu, pokladní využije tlačítko PůNIK, jehož aktivace otev e turnikety i branku 

a umožní tak volný pr chod osob. 
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Obr. 14. Turnikety v běžném režimu (vlevo) a turnikety v režimu PANIK (vpravo) [36] 
 

 Do režimu PůNIK lze uvést také turniketové dve e, které slouží ke vstupu 

do budovy 50m bazénu. 

 

 

Obr. 15. Běžný režim turniketových dveří (vlevo) a dveře v režimu PANIK (vpravo) [36] 
 

 Každý vedlejší únikový východ, jenž je za b žného provozu uzamčen, je opat en 

nouzovým klíčem, který je zav šený v prosklené schránce v dostupné výšce vedle 

p íslušných dve í. 

7.2.5 Prost edky osobní ochrany 

 P i vstupu do chlorovny a v místnosti obsluhy v technickém zázemí budovy 

50m bazénu je po 1 ks uschována ochranná úniková maska zn. KEMIRA SAFETY – typ 

SARI (NR) s filtrem 62 A2B2E2K2 – P3. [35] 

 Zdravotnický materiál je uložen v místnosti plavčíka na 50m bazénu, Ň5m bazénu 

a d tském bazénu. Úsek 50m bazénu i 25m bazénu obsahuje po 1 ks lékárničky 

se standardním vybavením, 1 ks zdravotnických nosítek a 1 ks kyslíkového resuscitačního 

p ístroje. Místnost plavčíka na 50m bazénu je vybavena také automatizovaným externím 

defibrilátorem. Na d tském bazén  je k dispozici pouze lékárnička. 
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7.2.6 Vzd lávání pracovník  v oblasti požární ochrany 

 Každý zam stnanec lázní je povinen zúčastnit se školení o PO, které společnost 

Steza pro sv j personál zprost edkovává. P ednášku zajiš uje osoba odborn  zp sobilá 

z PO. Pracovníci absolvují školení neprodlen  po nástupu do zam stnání a další pr b žná 

školení jsou provád na p i zm n  technologie, zm n  pracovních podmínek a zm n  

právních a technických norem pro daná pracovišt . V p ípad  nežádoucího vzniku požáru 

je pro personál zajišt no mimo ádné školení a to z d vodu poučení o události a pro p ijetí 

nových bezpečnostních opat ení. [35] 

 
Tab. 8. Přehled druhů školení zaměstnanců, jejich osnov a doby trvání [35] 

 
Školení 

zam stnanc  

Školení 
vedoucích 

zam stnanc  
Školení PPH 

Školení 
zam stnanc  
zajišťujících 
PO v dob  
pracovního 

klidu 

Školení 
preventist  

PO 

1. téma  
P edpisy PO 

40 minut 80 minut 70 minut 40 minut 80 minut 

2. téma  
PO na pracovišti 30 minut 70 minut 60 minut 40 minut 80 minut 

3. téma  
Zásady požární 
prevence a represe 

20 minut 60 minut 30 minut 20 minut 50 minut 

4. téma  
Použití a lokace 
hasicích prost edk  

10 minut 20 minut 20 minut 20 minut 20 minut 

5. téma  
Ov ení znalostí 10 minut 30 minut 30 minut 30 minut 30 minut 

Celková doba 
školení 110 minut 260 minut 210 minut 150 minut 260 minut 

Provedení školení 1x za 2 roky 1x za 3 roky 1x za rok 1x za rok 1x za rok 

 

 Školení všech zam stnanc  společnosti Steza je rozd leno do p ti blok  – čty i 

části jsou informačního charakteru a poslední pátý úsek je testovací, kdy dochází k ov ení 

znalostí zam stnanc . Cílem školení je seznámit posluchače s dokumentací PO, jejich 

povinnostmi danými požárním zákonem a s rozmíst ním a použitím v cných prost edk  

PO na pracovišti. [35] 
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  Na základ  pracovního za azení zam stnanc  je celková délka trvání p ednášky 

r zná, také opakování provedení p eškolení osob se liší. [35] 

7.3 Vyhlášení požárního poplachu 

 Ohlašovnou požáru v objektu m stských lázní je pokladna 50m bazénu, kde 

odpov dnou osobou je vedoucí sm ny, eventuáln  pokladní. V dob  sníženého provozu 

a v mimopracovní dob  je povinnostmi ohlášení požáru pov en p ítomný pracovník údržby. 

 Po nahlášení požáru na ohlašovnu musí být okamžit  vyrozum ni všichni 

zam stnanci, členové preventivní požární hlídky (dále jen „PPH“), krajské operační 

a informační st edisko Ědále jen „KOPIS“) a vedoucí pracovníci společnosti Ějedná se 

p edevším o editele podniku a požárního preventistuě. Zam stnanci lázní vyhlásí požární 

poplach zvoláním „HO Í“ všem osobám nacházejícím se v objektu. Poté pracovníci zahájí 

okamžitou evakuaci a provedou pot ebná bezpečnostní opat ení. Veškeré činnosti koordinuje 

obsluha ohlašovny požáru s velitelem preventivní požární hlídky. [35] 

 

 

Obr. 16. Systém vyrozumění a varování při vyhlášení požárního poplachu [35] 
 

 K vyhlášení požárního poplachu návšt vník m lázní mají zam stnanci k dispozici 

rozhlas či megafon a pro komunikaci mezi zam stnanci a spojení se složkami IZS (dále 

jen „IZS“) a jinými subjekty jsou určeny p enosné telefony a vnit ní telefonní okruh. 
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7.4 Struktura systému požární ochrany 

 Organizace zabezpečení požární ochrany objektu m stských lázní je jednostup ová 

a je totožná s organizační strukturou společnosti Steza. [35] 

 

 

Obr. 17. Organizační struktura systému PO společnosti [35] 
  

 Základním a zárove  ídícím prvkem společnosti je ídící management zastoupený 

editelem společnosti, kterému jsou pod ízeni všichni zam stnanci m stských lázní. 

Na základ  pracovního za azení v organizační struktu e systému PO jsou pracovník m 

p i azeny konkrétní úkoly, kdy jejich pln ní vede k zajišt ní požární bezpečnosti v objektu.  

7.4.1 Základní povinnosti preventivní požární hlídky 

 Velitel PPH odpovídá za činnost hlídky a dohlíží nad p ipraveností v cných 

prost edk  požární ochrany (PHP, HS), dále dbá o to, aby byl volný p ístup k hasebním 

prost edk m a telefonickým za ízením, zajiš uje, aby byly volné východy a manipulační 

prostory. V p ípad  vzniku požáru ídí evakuaci a organizuje zam stnance. 
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 Úkolem člena č. 1 je dohlížet, aby byly dodržovány požárn  bezpečnostní p edpisy 

na pracovištích, a v p ípad  vzniku požáru provádí hasební zásah od HS. 

 Člen č. Ň má na starost kontrolu všech elektrospot ebič  a jiných elektrických 

za ízení, zda jsou po ukončení práce vypnuty. Jestliže dojde k požáru, ohe  člen č. 2 

likviduje PHP. 

 Zajišt ní volného p ístupu k v cným prost edk m PO a pr chodnosti východ  má 

v popisu práce člen č. ň. Také se stará o údržbu komunikačních systém  a prost edk . 

 Členové PPH musí být p ítomni také p i provád ní požárn  nebezpečných činností 

jako je nap íklad sva ování či práce s otev eným ohn m. P i sva ování je pot eba 

p ítomnosti alespo  dvou člen  PPH. Obsadit pracovišt  pouze svá ečem je možno jen 

tehdy, pokud je pracovník schopen veškeré činnosti spojené se sva ováním zajistit sám. [35] 
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8 SIMULACE VZNIKU POŽÁRU V M STSKÝCH LÁZNÍCH 

8.1 Místo a čas události 

Objekt: M stské lázn  

Adresa místa vzniku MU: STEZA Zlín, spol. s r. o., Hradská 888, 760 01 Zlín 

Datum a čas: 28. kv tna 2016 v 16.00 hod. 

8.2 Zúčastn né složky IZS 

 Na likvidaci požáru a zajišt ní evakuace osob v m stských lázních se podílí 

následující složky IZS: HZS ZLK, JPO II/1 Zlín-Prštné (dále jen „jednotka Prštné“ě, PČR, 

ZZS a M stská policie Zlín Ědále jen „MP Zlín“). 

 
Tab. 9. Technika složek IZS při likvidaci požáru v městských lázních [40] 

Složka IZS Technika Počet cvičících 

HZS ZLK 
CAS 20/4000/300 S2Z 1 + 3 

CAS 20/4000/240 S2T 1 + 3 

JPO II/1 Zlín-Prštné CAS 20/3500/400 S2R 1 + 3 

ZZS 
Volkswagen Transporter T5 1 + 2 

Škoda Yeti 4x4 1 + 1 

PČR 
Škoda Octavia 1 + 2 

Škoda Octavia 1 + 2 

MP Zlín 
Škoda Octavia 1 + 1 

Škoda Octavia 1 + 1 

 

 V p ípad  skutečného zásahu složek IZS se složení sil a prost edk  m že m nit 

na základ  pot eby a okolnostech vzniklé události. 

8.3 Pr b h události 

 Dne 28. kv tna 2016 v 16.00 hod. jsou pracovníkem údržby m stských lázní ve Zlín  

v prostorech zámečnické dílny zpozorovány plameny. Zam stnanec požár okamžit  

oznamuje obsluze ohlašovny požáru, poté se vlastními silami a dostupnými prost edky 

pokouší ohe  uhasit či rychlost jeho ší ení zmírnit. Mezitím je vznik MU obsluhou 
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ohlašovny požáru oznámen na KOPIS, který vyhlašuje poplach JPO a p edává zprávu 

operačnímu st edisku PČR. Obsluha ohlašovny požáru informuje PPH, všechny zam stnance 

podniku, editele společnosti a preventistu PO. PPH se p esouvá k místu požáru s cílem 

pomoct údržbá i plameny uhasit. Zam stnanci Stezy vyhlašují návšt vník m m stských 

lázní požární poplach a zahajují okamžitou evakuaci osob. Pracovník m se požár neda í 

dostat pod kontrolu, proto místo nebezpečí rychle opoušt jí a p idávají se k ostatním 

zam stnanc m lázní p i zajiš ování evakuace návšt vník  a dalších osob nacházejících 

se v objektu. B hem n kolika minut k místu vzniku požáru p ijíždí jednotka HZS ZLK, 

jednotka Prštné a PČR. VZ informuje KOPIS a žádá, aby byla vyrozum na MP Zlín. 

HZS ZLK zahajuje lokalizaci a likvidaci požáru. 

 

Tab. 10. Časový sled události [36] 

Od Do 
Doba
[min] 

Účastník Činnost 

0:00 0:05 5  
Volný rozvoj požáru, prostor se zapl uje zplodinami 
ho ení 

0:05 0:06 1 Pracovník údržby 
Zpozorování požáru a následné nahlášení MU 
ohlašovn  požáru 

0:06 0:08 2 
Obsluha 

ohlašovny požáru 
P ijetí oznámení o požáru a nahlášení události 
na linku 150 nebo 11Ň, dále ohlášení zam stnanc m 

0:06 0:10 4 Pracovník údržby 
Pracovník údržby likviduje požár dle svých možností 
a dostupných prost edk  

0:07 0:08 1 KOPIS Vyhlášení poplachu pro JPO, uv dom ní PČR 

0:08 0:21 13 Zam stnanci lázní Vyhlášení požárního poplachu a evakuace osob 

0:10 0:11 1 PČR Na místo p ijíždí první hlídka PČR 

0:10 0:12 2 HZS ZLK Dorazila jednotka HZS ZLK 

0:13 0:14 1 HZS ZLK VZ žádá o povolání MP Zlín 

0:13 0:18 5 Jednotka Prštné Na místo p ijíždí vozidlo jednotky Prštné 

0:14 0:17 3 HZS ZLK 
VZ začal pr zkum, hasiči natahují vodní vedení, 
chystají p etlakovou ventilaci 

0:15 0:17 2 MP Zlín P íjezd MP Zlín 

0:17 1:09 52 HZS ZLK Probíhají hasební práce 

 

 V p edešlé tabulce 14 je zaznamenán stručný pr b h požáru v objektu lázní počítaný 

od času 0:00, podrobn ji je pak mimo ádná událost rozvedena v tabulce v p ílohách, kdy je 

pr b h MU určen v reálném čase (viz P íloha P I: Modelový p ípad požáru). 
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Obr. 18. Rozmístění techniky při zásahu v objektu městských lázní [36] 

8.4 Vyhodnocení události 

 Vznik požáru v objektu m stských lázní byl zp soben technickou závadou 

na elektroinstalaci v zámečnické díln . Značný p ísun vzduchu zp sobil rychlé ší ení 

plamen , které zpozoroval zam stnanec údržby a událost nahlásil ohlašovn  požáru, 

ta vyrozum la KOPIS. Údržbá  se pokusil zabránit dalšímu ší ení ohn , ale likvidace již 

rozsáhlého požáru byla nad jeho síly. Zam stnanci lázní mezitím zahájili evakuaci osob 

nacházejících se v areálu. 

 Byl vyhlášen I. stupe  požárního poplachu. V míst  události zasahovalo n kolik 

složek IZS, které zabezpečovaly neodkladné úkoly a plnily následující funkce: 

− HZS ZLK – provedení záchranných a likvidačních prací a odstran ní následk  požáru, 

− jednotka Prštné – zajišt ní dodávky vody, 

− PČR – evakuace osob, jejich organizace a evidence v míst  shromaždišt , 

− MP Zlín – zajišt ní dopravní situace, 

− ZZS – poskytnutí p ednemocniční neodkladné péče zran ným osobám. 
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Obr. 19. Činnost všech účastníků při mimořádné události [38] 

 

 Evakuovat bylo pot eba také osoby z atletického stadionu situovaného v t sné 

blízkosti m stských lázní, kde probíhal sportovní festival pro d ti. V daný moment se 

na stadionu nacházelo zhruba 270 osob. ůkce byla ukončena a za p ítomnosti PČR museli 

návšt vníci areál co nejrychleji opustit. 

 P i záchranných pracích HZS ZLK byla v odpočinkové místnosti zam stnanc  

Stezy nalezena osoba v bezv domí, které byla p ivolána ZZS. Postižený byl vynesen 

ze zakou ených prostor a do p íjezdu posádek byl resuscitován plavčíky, kte í mu také 

ošet ili tržné zran ní p edloktí zp sobené p i pádu. 

 P íslušník m HZS ZLK se poda ilo požár zlikvidovat po 52 minutách, následn  byl 

objekt zajišt n proti dalšímu vzplanutí a p edán editeli společnosti. 

 Na základ  správn  značených únikových cest, fungujícího nouzového osv tlení 

a aktivaci panik režimu turniket  prob hla evakuace bez v tších zaváhání a v relativn  

krátkém čase. Díky proškolení o PO si personál počínal s rozvahou a zam stnanci v d li, 

jak v dané situaci správn  postupovat. 

 Z hlediska zvýšení bezpečnosti p i evakuaci by však bylo vhodné zajistit značení 

schodišt  fotoluminiscenční páskou, které by upozor ovalo minimáln  na první a poslední 

schod, a zvážit možnost koup  kou ot sných požárních dve í. 
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9 ůNůLÝZů RIZIK SOUČůSNÉHO STAVU  

 Pro stanovení rizik v podniku existují r zné postupy, mezi které pat í nap íklad 

metoda HAZOP, analýza selhání a jejich dopad , bezpečnostní kontrola, analýza What-If, 

analýza stromu poruch atd. [41] 

 Jiné metody často používané pro identifikaci nebezpečí jsou SWOT analýza 

a analýza kontrolním seznam (Check List Analysis). [41] 

9.1 Analýza SWOT 

 ůnalýza SWOT je metoda, jejíž cílem je určení p edevším silných a slabých 

stránek Ěvnit ní prost edíě a p íležitostí a hrozeb Ěvn jší prost edíě. [41] 

 

Tab. 11. SWOT analýza pro objekt městských lázní [36] 

Silné stránky Slabé stránky 

− pravidelné školení zam stnanc  o PO − chyb jící EPS 

− počet PHP − neaktualizovaná dokumentace PO 

− p ehledné značení únikových cest − špatná instalace HS 

− nouzový zdroj (nouzové osv tleníě − chyb jící požární dve e 

− režim PůNIK − neoznačení únikového schodišt  

− bezbariérové ešení objektu  

− zdravotnický materiál  

P íležitosti Hrozby 

− po ízení EPS − závada na elektroinstalaci, topidlech 

− aktualizace dokumentace PO − nevhodné zacházení s elektrospot ebiči 

− odstran ní závad na HS − nedbalost či neopatrnost osob 

− fotoluminiscenční značení schodišt  − nevhodné uložení ho lavých látek 

− cvičný požární poplach − úmyslný požár 

 

 V následující tabulce je vyhodnocení analýzy SWOT, ve které se jednotlivým 

položkám na základ  jejich d ležitosti p i adí určitá váha. Každý blok musí mít součet vah 

roven 1.  

 Sloupec hodnocení určuje spokojenost/nespokojenost. Nejv tší spokojenost/ 

nespokojenost mají položky s hodnotou 5/-5. 



UTB ve Zlín , Fakulta logistiky a krizového ízení 55 

 

Tab. 12. Vyhodnocení SWOT analýzy [36] 

Silné stránky Váha Hodnocení  

− pravidelné školení zam stnanc  o PO 0,15 4 0,60 

− počet PHP 0,15 5 0,75 

− p ehledné značení únikových cest 0,25 5 1,25 

− nouzový zdroj Ěnouzové osv tleníě 0,10 4 0,40 

− režim PůNIK 0,20 5 1,00 

− bezbariérové ešení objektu 0,10 4 0,40 

− zdravotnický materiál 0,05 4 0,20 

Součet   4,60 

Slabé stránky Váha Hodnocení  

− chyb jící EPS 0,20 -5 -1,00 

− neaktualizovaná dokumentace PO 0,30 -4 -1,20 

− špatná instalace HS 0,25 -5 -1,25 

− chyb jící požární dve e 0,15 -3 -0,45 

− neoznačení únikového schodišt  0,10 -3 -0,30 

Součet   -4,20 

P íležitosti Váha Hodnocení  

− po ízení EPS 0,20 5 1,00 

− aktualizace dokumentace PO 0,25 5 1,25 

− odstran ní závad na HS 0,20 5 1,00 

− fotoluminiscenční značení schodišt  0,15 3 0,45 

− cvičný požární poplach 0,20 4 0,80 

Součet   4,50 

Hrozby Váha Hodnocení  

− závada na elektroinstalaci, topidlech 0,25 -5 -1,25 

− nevhodné zacházení s elektrospot ebiči 0,15 -3 -0,45 

− nedbalost či neopatrnost osob 0,25 -4 -1,00 

− nevhodné uložení ho lavých látek 0,20 -4 -0,80 

− úmyslný požár 0,10 -2 -0,20 

Součet   -3,70 

    

Interní   0,40 

Externí   0,80 

Celkem   1,20 

 

 I p esto, že výsledek analýzy SWOT vyšel kladn , by se společnost Steza m la 

zam it na postupné odstran ní slabých stránek a potenciální hrozby tak minimalizovat.  
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9.2 Kontrolní seznam 

 Ze zákona o požární ochran  plyne právnickým a podnikajícím fyzickým osobám 

povinnost, aby ve svém objektu zajiš ovaly pravidelné kontroly dodržování p edpis  

v oblasti PO. Mezi tradiční metody k identifikaci nebezpečí se používá kontrolní seznam 

ĚCheck List ůnalysisě. Jedná se o seznam položek nebo krok  ov ujících stav provozu. [41] 

 

Tab. 13. Analýza kontrolním seznamem [36] 

 OTÁZKY ANO NE 

1. 
Je označen hlavní uzáv r vody, plynu, topení a hlavní vypínač 
elektrického proudu? 

x  

2. 
Jsou rozvad če elektrické energie označeny značkami „Pozor elektrické 
za ízení!“ a „Nehas vodou ani p novými p ístroji“? 

x  

3. 
Jsou označeny evakuační cesty, únikové východy a vyv šen únikový 
plán? 

x  

4. 
Je značení evakuačních cest a únikových východ  umíst no ve správné 
výšce a viditeln ť 

x  

5. Je značení evakuačních cest vyrobeno z fotoluminiscenčního materiáluť x  

6. Jsou evakuační cesty a únikové východy volnéť x  

7. 
Je vypracovaná dokumentace PO podle zákona č. 133/1985 Sb. 
a vyhlášky č. 246/2001 Sb.? 

x  

8. Jsou aktualizované všechny dokumenty PO Ě1krát ročn ěť  x 

9. 
Jsou požární ád a požární poplachové sm rnice vyv šeny tak, aby byly 
dob e viditelné a p ístupné všem osobám nacházejícím se v objektuť 

x  

10. Jsou jmenování velitelé a členové PPHť  x 

11. 
Je provedeno školení o PO všech zam stnanc , brigádník , PPH 
a preventisty PO? 

x  

12. Je vedena požární kniha a pov ena osoba jejím vedenímť x  

13. 
Jsou provád ny pravidelné kontroly PO všech pracoviš  pov enou 
osobou (preventista PO)? 

x  

14. 
Jsou odstran ny všechny zjišt né závady a nedostatky z minulé 
kontroly? 

 x 

15. Je instalován dostatečný počet PHPť x  

16. 
Je PHP umíst ný na zemi zajišt n proti pádu a rukoje  PHP 
instalovaného na zdi je maximáln  do výšky 150 cm od podlahy? 

 x 

17. Je provedena kontrola PHP a HS Ě1krát ročn ěť x  

18. Je provedena kontrola požárních klapek a vzduchotechniky Ě1krát ročn ěť x  

19. Je provedena kontrola elektroinstalace a hromosvod  Ě1krát ročn ěť x  

20. Je provedena komplexní prov rka PO Ě1krát za 6 m síc ěť x  
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10 NÁVRH OPůT ENÍ Nů ZLEPŠENÍ SOUČůSNÉHO STAVU  

 Na základ  analýzy p ipraveného kontrolního listu, provedení analýzy SWOT 

a posouzení požární bezpečnosti m stských lázní vyšly na povrch určité nedostatky, jejichž 

odstran ní by vedlo ke zvýšení úrovn  požární ochrany podniku a minimalizaci rizika 

vzniku požáru. 

10.1 Vybavení objektu elektrickou požární signalizací 

 K zajišt ní včasné detekce vznikajícího požáru v objektu lázní je do míst 

se zvýšeným požárním nebezpečím doporučena instalace EPS. Vyhovující by byly 

p edevším opticko-kou ové nebo teplotní hlásiče. Kou ové detektory nejsou ideální 

do prašného prost edí, hodily by se spíše do kancelá í. Do šaten zam stnanc  a zámečnické 

dílny by bylo účelné umístit hlásiče teplotní a na únikové trasy či do míst se stálou 

obsluhou zabudovat hlásiče tlačítkové.  

10.2 Aktualizace dokumentace požární ochrany 

 Jelikož jsou m stské lázn  za azeny do kategorie se zvýšeným požárním 

nebezpečím, je povinností provozovatele aktualizovat dokumentaci PO minimáln  jednou 

ročn . ůktualizace dokument  společnosti Steza nebyla provedena od roku 2011 a b hem 

této doby prob hlo mnoho zm n v oblasti organizační i stavební, a proto je t eba určité 

informace obm nit, p ipsat či odstranit. Je také žádoucí, aby byli jmenováni noví velitelé 

a členové PPH, jelikož jako p íslušníci hlídek jsou v dokumentaci PO stále vedeni lidé, 

kte í pro firmu již dávno nepracují. 

10.3 Oprava hydrant  a umíst ní PHP 

 I p es každoroční pravidelné kontroly provozuschopnosti v cných prost edk  PO 

byla p i poslední revizi zjišt na závada na obou instalovaných hydrantech. P ítokový 

kulový ventil je špatn  zabudovaný. V p ípad  uvedení za ízení do provozu by se hadice 

zlomila a pr tok vody hadicí by nebyl umožn n. V p ípad  vzniku požáru by ani jeden HS 

neplnil svou funkci. 
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Obr. 20. Chybné zabudování ventilu (vlevo) vs. správná instalace ventilu (vpravo) [36] 
  

 Z pravého obrázku je jasn  viditelné, že správné upevn ní ventilu na st nu sk ín  

hydrantu umož uje volný pr tok vody a není možné, aby došlo k p elomení hadice. Je 

pot eba závadu co nejd íve odstranit a za ízení uvést do provozu.  

  K porušení vyhlášky o požární prevenci dochází u umíst ní PHP, kdy n které hasicí 

p ístroje instalované svisle na st n  budov p esahují maximální povolenou výšku 150 cm 

od podlahy, a pár za ízení postavených na zemi není zajišt ných proti pádu. Tyto nedostatky 

lze ešit drobnými úpravami Ěp evrtat držáky, etízkem PHP uchytit ke st n ě n kým 

z vlastních zam stnanc  společnosti. 

10.4 Fotoluminiscenční značení schodišt  

 Únikové cesty v budovách jsou vyznačeny viditeln  a p ehledn , avšak jako mínus 

je vnímáno neoznačení hran alespo  každého prvního a posledního schodu. Tento krok by 

značn  eliminoval riziko pádu osob a umožnil by tak hladší a rychlejší pr b h evakuace. 

 
Tab. 14. Náklady na bezpečnostní značení schodišť [39] 

Cena fotoluminiscenční protiskluzové pásky Ň5 mm × 18,3 m ř45 Kč 

Pot ebná délka pásky 50 m 

Celkové náklady 2Řň5 Kč 

  

 K provedení bezpečnostního značení každého prvního a posledního schodu v celém 

areálu by bylo pot eba zhruba 50 m pásky. Pásku s délkou 18,3 m lze koupit za cenu 
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945 Kč, kdy do podniku by musely být po ízeny pásky t i. Celková cena odstran ní 

nedostatku by nemusela být vyšší jak Ň835 Kč. 

10.5 Provedení cvičného požárního poplachu 

 V rámci prov ení úplnosti a správnosti únikového plánu by bylo účelné realizovat 

cvičný požární poplach pro všechny zam stnance společnosti. Z hlediska prevence lze 

nácvik provést uvnit  organizace pouze mezi pracovníky nebo je možné ve spolupráci 

se složkami IZS uskutečnit cvičení v tšího rozsahu k prov ení p ipravenosti 

a akceschopnosti pracovník  a prvk  zajiš ujících PO v objektu. Složky IZS jsou v rámci 

pln ní ročního plánu odborné p ípravy svých zam stnanc  povinny podobné taktické 

cvičení provád t.  
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ZÁV R 

 Jednou z vysoce nebezpečných mimo ádných událostí p sobící škody na majetku 

a ohrožující životy a zdraví lidí je požár. Výsledky statistik ukazují, že požáry neubývají, 

zato množství usmrcených a zran ných osob a škody zp sobené v d sledku jejich vzniku 

mají stále stoupající tendenci.  

 Hlavní p íčinou v tšiny požár  je lidská nedbalost a chování. Tyto a další osoby 

se následn  nacházejí v blízkosti vzniklého požáru a jsou ohroženy na zdraví a životech. Je 

t eba provést stavební úpravy objekt  tak, aby bylo osobám umožn no prostory opustit 

v dob , než se na místo zásahu dostaví JPO a další složky IZS. N které prostory jsou však 

stavebn  velmi komplikované a rozlehlé, proto evakuace osob z takových míst trvá déle 

a p íjezd JPO je v čase, kdy se osoby stále vyskytují uvnit  objektu a p esun osob do místa 

shromaždišt  stále probíhá. V za ízeních s výskytem v tšího počtu osob a osob se sníženou 

schopností pohybu se p edpokládá, že evakuace bude vyžadovat více času. 

 Doba provedení evakuace závisí také na počtu zachránc  a jejich organizačních 

schopnostech. Je d ležité, aby byli zam stnanci všech podnik  proškoleni v oblasti požární 

ochrany objektu a m li tak p ehled o p ítomnosti všech dostupných požárn  

bezpečnostních za ízeních a dalších technických prost edcích zajiš ujících a usnad ujících 

evakuaci osob.  

 P edpokladem úsp šné evakuace je její včasné, bezpečné a kvalitní provedení 

a p edevším zajišt ní maximální bezpečnosti evakuovaných osob i samotných zachránc . 

 K minimalizaci rizika vzniku požáru v objektu je t eba prevence a zodpov dn jší 

p ístup jak právnických a podnikajících fyzických osob, tak i jejich zam stnanc  p i pln ní 

povinností a úkol  na úseku požární ochrany. Je také velmi d ležité, aby společnost p ijala 

soubor právních, technických, organizačních, vzd lávacích, finančních a dalších 

ochranných opat ení a hlavn  se zam ila na vypracování p edepsané dokumentace, 

která bude zajiš ovat požární ochranu objektu a p edevším bezpečnost osob.   

 Cílem této práce bylo na základ  posouzení požární ochrany stavby a provedení 

analýzy rizik identifikovat hrozby m stských lázní a navrhnout p íslušná opat ení 

zajiš ující minimalizaci t chto rizik. V ím, že všechny stanovené cíle byly napln ny 

a výsledek práce bude p ínosný také pro M stské lázn  Steza Zlín. 
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P ÍLOHů P I: MODELOVÝ P ÍPůD POŽÁRU 

Od Do 
Doba 
[min] 

Účastník Činnost Popis 

16:00 16:01 1 
Pracovník 

údržby 

Zpozorování požáru 
a nahlášení MU 
ohlašovn  požáru 

Zam stnanec je povinen požár 
ohlásit obsluze ohlašovny 
požáru  

16:01 16:03 2 
Obsluha 

ohlašovny 
požáru 

P ijetí oznámení 
o vzniku požáru 

Ohlašovna p ijímá zprávu 
a ohlašuje MU na KOPIS, dále 
svolává PPH a vyrozumívá 
všechny zam stnance, editele 
a požárního preventistu 
společnosti Steza 

16:01 16:05 4 
Pracovník 

údržby 

Likvidace požáru 
vlastními silami 
a dostupnými 
prost edky 

Zam stnanec se o likvidaci 
požáru pokusí vlastními silami 
a dostupnými prost edky 

16:02 16:03 1 KOPIS 
P íjem tís ového 
volání 

KOPIS vyhlašuje požární 
poplach I. stupn  jednotkám 
HZS ZLK a jednotce Prštné, 
dále p edává zprávu 
operačnímu st edisku PČR 

16:02 16:03 1 
Obsluha 

ohlašovny 
požáru 

Organizace 
zam stnanc  

Obsluha ohlašovny požáru 
rozd lí pokyny mezi 
zam stnance k zahájení 
evakuace osob 

16:03 16:05 2 
Plavčíci, 
láze ské 

Vyhlášení požárního 
poplachu 

Za pomoci megafon  a rozhlasu 
jsou návšt vníci informováni 
o vzniklé MU a je jim 
oznámeno, jak postupovat 
p i evakuaci 

16:03 16:05 2 

Obsluha 
ohlašovny 

požáru 
+ 

PPH 

Likvidace požáru 
vlastními silami 
a dostupnými 
prost edky 

Obsluha ohlašovny požáru 
a preventivní požární hlídka se 
p esouvají na místo požáru 
za účelem pomoci údržbá i 
p i likvidaci požáru, 
zam stnanci však nejsou 
schopni požár uhasit 

16:03 16:05 2 HZS ZLK 
Výjezd jednotky 
HZS ZLK 

HZS ZLK vyjíždí s technikou 
CAS Ň0/4000/ň00 SŇZ v počtu 
1+3, CAS 20/4000/240 S2T 
v počtu 1+ň 

16:03 16:05 2 PČR Výjezd PČR 
Výjezd p íslušník  Policie ČR 
na místo MU 

16:03 16:08 5 
Jednotka 

Prštné 
Výjezd jednotky 
Prštné 

Jednotka Prštné vyjíždí 
s technikou CAS 20/3500/400 
SŇR v počtu 1+ň 



 

 

16:05 16:06 1 PČR P íjezd PČR 
P íslušníci PČR jsou p ítomni 
na míst  události 

16:05 16:07 2 HZS ZLK P íjezd HZS ZLK 
Jednotka HZS ZLK p ijíždí 
na místo MU 

16:05 16:16 11 
Zam stnanci 

lázní 
Evakuace osob 

Zam stnanci Ěplavčíci, 
láze ské, pracovník údržby, 
obsluha ohlašovny požáru 
a PPH) zahajují evakuaci 
návšt vník  a p ítomných osob 
v objektu dle únikového plánu 
m stských lázní 

16:06 17:04 58 PČR Evakuace osob 

P íslušníci PČR pomáhají 
p i evakuaci návšt vník  
a zajiš ují evidenci osob v míst  
shromaždišt  

16:07 16:08 1 HZS ZLK Sb r informací 

Obsluha ohlašovny požáru 
podrobn ji informuje VZ 
o požáru a probíhající evakuaci, 
dále VZ zjiš uje, že 
na atletickém stadionu, který 
leží v t sné blízkosti lázní, se 
v rámci festivalu sportu pro d ti 
koná akce Spor áček 

16:08 16:09 1 HZS ZLK  
VZ informuje 
KOPIS 

VZ potvrzuje požár a žádá 
o povolání MP Zlín a o p edání 
informace o situaci s pokyny 
pro činnost obyvatel v okolí 
místa požáru 
VZ na izuje jedné z hlídek PČR 
zajistit evakuaci osob 
z atletického stadionu 

16:08 16:13 5 
Jednotka 

Prštné 
P íjezd jednotky 
Prštné 

Jednotka Prštné p ijíždí 
na místo MU 

16:09 16:10 1 MP Zlín 
P ijetí informace 
od KOPISu 

Dispečink MP Zlín vysílá dv  
hlídky na místo MU 

16:09 16:12 3 HZS ZLK Pr zkum 

VZ vysílá 3 členy HZS ZLK 
na pr zkum místa vzniku 
požáru, hasiči natahují vodní 
vedení, ustavují techniku dle 
pot eby a chystají p etlakovou 
ventilaci 

16:09 16:19 10 PČR Evakuace osob 
Hlídka PČR zajiš uje evakuaci 
návšt vník  atletického 
stadionu 

16:09 17:07 58 KOPIS Pln ní požadavk  
KOPIS spolupracuje s VZ 
v dob  celého zásahu a vy izuje 
jeho požadavky 



 

 

 

16:12 17:04 52 MP Zlín Zajišt ní dopravy 

Po p íjezdu na místo MU jsou 
p íslušníci MP Zlín pov eni 
k zajišt ní dopravní situace 
v okolí m stských lázní 

16:12 17:04 52 HZS ZLK 
Hasební zásah 
a záchrana osob 

Jednotky HZS ZK zahajují 
požární útok a ň členná skupina 
p íslušník  HZS ZK je vyslána 
na pr zkum objektu, zda 
v budovách n kdo nez stal 

16:13 17:04 51 
Jednotka 

Prštné 
Zajišt ní vody 

VZ na izuje jednotce Prštné 
zajistit nep etržitou dodávku 
vody jednotce HZS ZLK 

16:14 16:15 1 HZS ZLK 
Hlášení od záchranné 
skupiny 

VZ dostává informaci 
o nalezení osoby v bezv domí 
uvnit  objektu 

16:15 16:16 1 HZS ZLK Povolání ZZS 

VZ vyrozumívá KOPIS 
o p ítomnosti osoby 
v bezv domí a žádá p ivolání 
ZZS 

16:15 16:20 5 Plavčíci Poskytnutí PP 
Plavčíci poskytují první PP 
osob  v bezv domí 

16:16 16:20 4 ZZS P íjezd ZZS 
Na místo dorazila výjezdová 
skupina rychlé zdravotnické 
pomoci a rendez-vous 

16:17 16:18 1 
editel 

společnosti 
P íjezd na místo MU 

editel společnosti p ijíždí 
na místo MU a VZ editeli 
p edává informace o situaci 
v míst  zásahu 

16:20 16:25 5 ZZS 
Záchrana osoby 
v bezv domí 

Záchraná i si p ebírají osobu 
v bezv domí a pokračují 
v oživování 

17:04 17:05 1 HZS ZLK 
VZ informuje 
KOPIS o likvidaci 
požáru 

VZ p edává KOPISu informaci 
o likvidaci požáru 

17:05 17:06 1 HZS ZLK 
P edání objektu 
editeli společnosti 

editel společnosti Steza 
p ebírá objekt, VZ mu na izuje, 
aby byly prostory kontrolovány 
minimáln  dalších 1Ň hodin 

17:06 17:07 1 KOPIS Informace od VZ 
VZ informuje KOPIS o p edání 
objektu editeli a o odjezdu 
složek IZS z místa zásahu 



 

 

P ÍLOHů P II: POŽÁRNÍ POPLůCHOVÉ SM RNICE 

 

  



 

 

P ÍLOHů P III: ÚNIKOVÝ PLÁN 50M BAZÉNU – I. PODLůŽÍ 

 



 

 

P ÍLOHů P IV: FORMULÁ  K POVOLENÍ KE SVů OVÁNÍ  
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