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Abstrakt  

Diplomová práce se zabývá hodnocením evakuace osob z domovů pro seniory v případě vzniku 

požáru. Toto téma je aktuální vzhledem ke stárnutí populace a zvyšující se poptávce po 

ubytování v domovech pro seniory. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická 

část shrnuje faktory, které seniory odlišují od zbylé populace a mají vliv na průběh evakuace. Dále 

jsou shrnuty výsledky studií, jež se zabývají rychlostí pohybu hendikepovaných a starých osob, 

jejich rozměry a dobou do zahájení pohybu v případě evakuace. V praktické části byla provedena 

cvičná evakuace jednoho oddělení zvoleného domova pro seniory Centrum pro seniory Zahrada 

v Bystřici pod Hostýnem. V rámci experimentu byl kladen důraz na získání nových dat o pohybu 

seniorů a ověření schopnosti personálu reagovat na vznik požáru a schopnosti evakuovat osoby na 

místo shromaždiště. Evakuace zvoleného objektu byla následně posouzena pomocí 

matematického modelu vytvořeného v softwaru Pathfinder. Porovnáním průběhu skutečné 

a namodelované cvičné evakuace bylo ověřeno, že software v případě modelování evakuace 

z domova pro seniory poskytuje přijatelné výsledky, a proto byl dále využit k namodelování 

celého objektu a k následnému posouzení bezpečnosti objektu z hlediska evakuace osob. Díky 

tomu mohla být navržena možná vylepšení požární bezpečnosti objektu z pohledu zajištění 

bezpečné evakuace osob. V praktické části bylo také provedeno dotazníkové šetření zkoumající 

podmínky evakuace v domovech pro seniory v České republice. 

Klíčová slova  

Evakuace; senior; domov pro seniory; sociální péče; rychlost pohybu; model; požární bezpečnost; 

imobilita; doba evakuace  
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Abstract  

The master´s thesis evaluates evacuation of elderly people from retirement homes in case of fire. 

The topic is being on the front burner because of the population aging and the increasing demand 

for the accommodation in retirement homes. The thesis is divided into the theoretical and practical 

part. The theoretical part summarizes factors that distinguish elderly from the rest of population 

and influence the process of evacuation. The data on the speed of disabled and elderly people, 

dimensions of people and pre-evacuation time available in the literature are summarized. In the 

practical part, the fire drill of one ward of the selected retirement home called Centrum pro seniory 

Zahrada in Bystřice pod Hostýnem was carried out. The purpose of the experiment was to obtain 

new data on the movement of the seniors. It was also observed how the staff react to the fire alarm 

and their ability to evacuate the elderly to a place of assembly.  The evacuation of the selected 

object was then evaluated using the mathematical model created in Pathfinder software. By 

comparing the course of the actual and modelled fire drill, it was verified that software in case of 

modelling evacuation from retirement homes provided acceptable results. Therefore, Pathfinder 

was used to model the entire object. The safety of the building was then assessed from the 

evacuation point of view. As a result, some suggestions were proposed how to improve the 

fire safety of the building in case of evacuation. At the end of the thesis a questionnaire survey 

was carried out examining the conditions of evacuation in retirement homes in the Czech Republic. 

Keywords  

Evacuation; senior; elderly; retirement home; nursing home; social care; movement speed; model; 

fire safety; immobility; evacuation time 
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Seznam použitých symbolů a zkratek  

Latinské symboly 

a   Součinitel vyjadřující vliv odhořívání   - 

D   Hustota osob        os/m2 

E   Počet evakuovaných osob     - 

hs   Světlá výška posuzovaného prostoru    m 

Ku   Jednotková kapacita únikového pruhu   - 

L   Vzdálenost k místu požáru     km 

lu   Délka únikové cesty      m 

s   Součinitel podmínek evakuace    - 

ta   Doba vyhlášení požárního poplachu    min 

tBR   Doba bojového rozvinutí první jednotky u požáru  min 

td   Doba detekce požáru      min 

te   Doba pohybu       min 

ti   Doba odezvy       min 

tj   Doba jízdy jednotky PO k požáru    min 

to   Doba interpretace      min 

tOH   Doba ohlášení požáru jednotce PO    min 

tv   Doba výjezdu jednotky PO     min 

u   Započitatelný počet únikových pruhů   - 

v   Rychlost pohybu osob     m/s 

vj   Průměrná rychlost jízdy požárních automobilů  km/h 

 

Řecké symboly 

σ   Směrodatná odchylka       

Ø    Průměrná hodnota  



 

X 

 

Zkratky 

ASET   Available Safe Egress Time (doba dostupná pro evakuaci) 

CAS   Cisternová automobilová stříkačka 

CPS   Centrum pro seniory 

ČSN   Česká technická norma 

EPS   Elektrická požární signalizace 

FDS   Fire Dynamics Simulator 

GŘ   Generální ředitelství  

HZS   Hasičský záchranný sbor  

KOPIS   Krajské operační a informační středisko 

MV   Ministerstvo vnitra 

NFIRS   National Fire Incident Reporting System 

NP   Nadzemní podlaží 

OZO   Odborně způsobilá osoba 

PIP   Požárně inženýrský přístup 

PO   Požární ochrana 

RSET   Required Safe Egress Time (doba potřebná k evakuaci) 

SFPE   Society of Fire Protection Engineers 

UK   Spojené království Velké Británie a Severního Irska 

USA   Spojené státy americké 

ZDP   Zařízení dálkového přenosu 

ZLK   Zlínský kraj
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1 Úvod  

Jedním z jevů, které po staletí ohrožují lidstvo, je požár. Ač je snaha zabránit vzniku požáru velká 

a opatření vedoucí ke snížení pravděpodobnosti vzniku požáru jsou stále na lepší úrovni, v České 

republice evidujeme zhruba 16 000 požárů ročně. Toto číslo je vysoké a zaslouží si tedy jistě 

pozornost. Primárním cílem požární bezpečnosti je zabránit ztrátám na životech a zdraví osob, což 

je úzce spjato s evakuací osob.  

1.1 Motivace 

Evakuace domovů pro seniory je vzhledem ke zvyšování počtu seniorů a změně životního stylu 

lidí velmi aktuální. Trendem dnešní doby je velká pracovní vytíženost, což vede seniory k úvahám, 

že na stáří nechtějí „obtěžovat“ svou rodinu tím, že se o sebe již nezvládají sami postarat. Díky 

tomu a také díky stárnutí populace, je o pobyt v domovech pro seniory stále větší zájem a vzrůstá 

požadavek na výstavbu nových domovů pro seniory.  

Starší lidé často trpí různými nemocemi a poruchami pohybového aparátu. Díky moderní 

medicíně se tito lidé dožívají vyššího věku a postupně tak dochází ke stárnutí populace. 

S rostoucím věkem se většinou zhoršují kognitivní funkce a pohyblivost člověka, což může mít 

značný negativní vliv na průběh evakuace těchto osob. V domovech pro seniory je koncentrace 

starších osob vysoká, a proto je nutné věnovat jejich evakuaci značnou pozornost. Vliv na 

schopnost a plynulost evakuace může mít také to, že díky změně životního stylu lidí trpí stále větší 

část populace nadváhou, což vede ke zhoršení pohyblivosti osob nejen ve vyšším věku a jejich 

větší náchylnosti k pádům.  

  Domovy pro seniory jsou určeny lidem nad 60 let, kteří pobírají starobní nebo invalidní 

důchod a nejsou schopni bez pomoci druhé osoby vést samostatný život ve svém domácím 

prostředí [1]. Z toho vyplývá, že pohyblivost a schopnost evakuace seniorů v těchto zařízeních je 

omezená. Senioři jsou dle Vyhlášky č. 369/2001 Sb. považování za osoby s omezenou schopností 

pohybu a orientace. Evakuace obecně je složitý proces, což se u objektu, který je určen pro pobyt 

seniorů – osob s omezenou schopností pohybu a orientace, ještě více stupňuje. Dle zákona 

o požární ochraně č. 133/1985 Sb. se navíc hodnotí domovy pro seniory jako provozy se zvýšeným 

požárním nebezpečím.  

Hodnocení evakuace domovů pro seniory, shrnutí dostupných dat a získání dat nových je 

hlavní motivací této práce. V dnešní době dochází k postupnému rozvoji projektování složitých 

budov pomocí požárně inženýrského přístupu namísto preskriptivního přístupu. Domovy pro 

seniory lze z pohledu evakuace osob považovat za budovy složité. Pro projektování budov pomocí 

požárně inženýrského přístupu je potřeba mít dostupná vhodná data. V současné době ale není 

k dispozici žádná publikace, která by shrnovala dostupná data ze studií zabývajících se pohybem 

a evakuací různých skupin seniorů či pohybem osob s postižením. Proto je jedním z cílů práce 

poskytnout přehledné shrnutí dostupných informací týkajících se pohybu seniorů pro další použití 
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v požárně inženýrských aplikacích. Práce dále přináší nová data zabývající se evakuací seniorů 

a hodnotí evakuaci ve vybraném domově pro seniory.  

1.2 Cíle  

Cílem diplomové práce je hodnocení evakuace v domovech pro seniory. Diplomová práce je 

rozdělena na teoretickou a praktickou část, stejně tak jsou rozděleny i cíle práce.  

Cíle teoretické části diplomové práce: 

• Definovat seniory a uvést faktory, které mají vliv na jejich pohyblivost a orientaci.  

• Definovat domovy pro seniory a popsat jejich vznik a vývoj. 

• Zjistit, jaké kompenzační pomůcky používají senioři ke svému pohybu a jaké jsou na trhu 

dostupné evakuační pomůcky sloužící k usnadnění evakuace těžce pohyblivých osob. 

• Stručně přiblížit problematiku evakuace osob a hodnocení evakuace za pomocí 

preskriptivního a požárně inženýrského přístupu. Shrnout požadavky norem řady 

ČSN 73 0835 v oblasti evakuace seniorů. 

• Provést literární rešerši a shrnout současný stav poznání se zaměřením na studie, které se 

zabývají rozměry osob, rychlostí pohybu seniorů a dobou do zahájení pohybu, a shrnout 

jejich výsledky tak, aby byl poskytnut přehled dostupných dat, která je možno využít při 

hodnocení evakuace pomocí požárně inženýrského přístupu. 

Cíle praktické části diplomové práce: 

• Navrhnout, realizovat a vyhodnotit cvičnou evakuaci jednoho oddělení domova pro 

seniory, v rámci které: 

▪ Získat nová experimentální data popisující pohyb a chování seniorů během 

evakuace. 

▪ Prověřit schopnost personálu reagovat na vznik požáru a schopnost evakuovat 

seniory do bezpečí.  

▪ Porovnat vypočtenou a skutečnou dobu volného rozvoje požáru.  

▪ Ověřit akceschopnost jednotky požární ochrany ze stanice v Bystřici pod 

Hostýnem a prověřit jejich připravenost evakuovat seniory z domova pro seniory.  

• Vytvořit matematický model cvičné evakuace jednoho oddělení domova pro seniory 

v softwaru Pathfinder. Porovnat průběh skutečné a namodelované cvičné evakuace. Zjistit, 

zda program Pathfinder poskytuje adekvátní výsledky podobající se skutečnosti.  

• Namodelovat evakuaci z celého objektu domova pro seniory a zhodnotit, zda je objekt 

bezpečný z hlediska evakuace. Případně v objektu navrhnout možná zlepšení. 

• Provést dotazníkové šetření v domovech pro seniory v České republice zaměřené mimo 

jiné na způsob, rozsah a frekvenci školení personálu a klientů v oblasti evakuace objektu, 

vybavení objektů evakuačními pomůckami a evakuačními výtahy a procentuální složení 

osob z hlediska jejich pohyblivosti. 
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1.3 Struktura práce 

Diplomová práce se zabývá problematikou evakuace osob ze zařízení sociálních služeb – domovů 

pro seniory. Evakuace je posuzována jak obecně, tak i konkrétně v domově pro seniory Centrum 

pro seniory Zahrada, které sídlí v Bystřici pod Hostýnem. 

V teoretické části práce je v první kapitole řešena problematika stárnutí populace 

a vzrůstající poptávka po ubytování v domovech pro seniory. Ve druhé kapitole je uvedena 

definice a popis vzniku a vývoje těchto zařízení. Jsou zde popsány charakteristiky, kterými se 

senioři odlišují od ostatní populace a představeny jsou jednotlivé kompenzační pomůcky, jež 

senioři často používají ke svému pohybu. Třetí kapitola teoretické části popisuje rozdíly při 

navrhování budov pomocí preskriptivního a inženýrského přístupu a uvádí požadavky 

požárních norem na evakuaci v domovech pro seniory. Hlavní část tvoří čtvrtá kapitola, která 

uvádí přehled studií zabývajících se evakuací seniorů – rozměrem osob, rychlostí pohybu a dobou 

do zahájení pohybu. Ve čtvrté kapitole jsou také popsány evakuační pomůcky, které usnadňují 

evakuaci nejen imobilních osob. 

Praktická část je rozdělena do sedmi kapitol. V první kapitole je představeno Centrum pro 

seniory Zahrada v Bystřici pod Hostýnem, kde byla provedena cvičná evakuace jednoho oddělení. 

Průběh cvičné evakuace, sledované parametry a zjištěné výsledky a závěry z cvičné evakuace jsou 

popsány v kapitole druhé. Další kapitola popisuje software Pathfinder, který slouží pro modelování 

evakuace osob a nabízí i funkci asistované evakuace osob, což je užitečná funkce při modelování 

evakuace z domova pro seniory, kde je velké množství osob vyžadujících asistenci. Ve čtvrté 

kapitole byl vytvořen model evakuovaného oddělení a je porovnáván průběh skutečné cvičné 

evakuace s průběhem evakuace vytvořené v modelu. Tím byl daný model validován a v další 

kapitole je použit pro modelování evakuace z celého objektu. Šestá kapitola hodnotí objekt 

z hlediska evakuace a udává návrhy na zlepšení. Poslední kapitola shrnuje výsledky 

dotazníkového šetření, které bylo provedeno v domovech pro seniory po celé České republice.  
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2 Současný stav poznání  

Tato část diplomové práce se zabývá současným stavem poznání problematiky evakuace seniorů. 

Kapitola obsahuje obecný popis seniorů a jejich odlišnosti od ostatní populace, obecný popis 

evakuace a domovů pro seniory. V kapitole je vysvětleno, jaké rozlišujeme přístupy k projektování 

požární bezpečnosti budov. Hlavní část tvoří shrnutí dostupných informací o pohybu seniorů. 

2.1 Stárnutí populace 

Stárnutí populace v Evropě je patrné z grafu na obr. 1. Graf ukazuje, o kolik let se prodloužil 

mediánový věk obyvatel evropských států mezi rokem 2000 a 2017. Od roku 2000 zestárli nejvíce 

obyvatelé Litvy o 7,6 let, zatímco nejméně zestárli obyvatelé Švédska o 1,5 let. V České republice 

se mediánový věk obyvatel zvýšil o 4,6 let [2]. Dle databáze Eurostat [2] byl podíl seniorů ve věku 

65 – 79 let v České republice v roce 2006 11,1 % a v roce 2017 14,8 %. Podíl seniorů starších 80 

let byl v roce 2006 3,1 %, zatímco v roce 2017 4 %. Tato data, která jsou zobrazena v grafu na 

obr. 2, dokazují stárnutí populace. Roste poměr počtu seniorů ve vztahu k počtu lidí 

v produktivním věku. Stárnutí populace je způsobeno měnícím se životním stylem obyvatelstva. 

V zaměstnání je kladen větší důraz na bezpečnost práce, lidé již nepracují tolik manuálně, jako 

dřív. Značný vliv má i pokrok v medicíně, díky němuž je možné léčit různé nemoci.  

Vlivem stárnutí obyvatelstva a zvyšování počtu seniorů dochází k růstu poptávky po 

ubytování v domovech pro seniory a dá se očekávat, že poptávka dále poroste. Český statistický 

úřad vydal Populační prognózu ČR do roku 2050 [3], ve které předpovídá, že v roce 2030 bude 

podíl osob starších 65let v ČR 22,9 % a v roce 2050 dokonce 31,3 %. To je téměř dvojnásobek 

počtu seniorů v dnešní době.  

 

obr. 1: Nárůst mediánového věku obyvatelstva od roku 2000 do roku 2017 [2] 
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obr. 2: Graf věkového rozložení populace v ČR v roce 2006 a 2017 
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2.2 Senioři a domovy pro seniory 

Tato kapitola se zabývá definováním pojmu „senior“ a „domov pro seniory“. Popisuje, jak se 

v minulosti vyvíjely domovy pro seniory a čím jsou senioři odlišní od ostatní populace. Část 

kapitoly je věnována kompenzačním pomůckám, které seniorům usnadňují pohyb. 

2.2.1 Definice seniorů 

Přesná definice pojmu senior neexistuje. Obecně lze říci, že senior je starší člověk. Nejčastěji se 

za věkovou hranici, kdy se člověk stává seniorem, považuje 60 let nebo 65 let. Domovy pro seniory 

v České republice zpravidla přijímají k pobytu osoby starší 60 let, proto lze v oblasti sociální péče 

za seniory považovat osoby starší 60 let.  

2.2.2 Definice domova pro seniory 

V domovech pro seniory se poskytují dlouhodobé pobytové služby osobám, které mají sníženou 

soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. 

Služba obsahuje poskytnutí ubytování a stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní 

osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, zprostředkování 

kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc 

při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Služba se 

poskytuje za úhradu [4]. 

Speciálním druhem domova pro seniory je domov se zvláštním režimem. V domovech se 

zvláštním režimem se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost 

z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách. Dále jsou 

pobytové služby určeny osobám se stařeckou a Alzheimerovou demencí a s ostatními typy 

demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje 

pravidelnou pomoc jiné osoby. Služba obsahuje poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc 

při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zvládání běžných 

úkonů péče o vlastní osobu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně 

terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 

obstarávání osobních záležitostí [4]. 

2.2.3 Vývoj domovů pro seniory 

O staré lidi pečovaly tradičně jejich rodiny. Vlivem nedostatku financí, času nebo fyzických sil 

ale vznikaly situace, kdy rodiny nebyly schopny péči zajistit. První snahy o pomoc starým lidem 

mimo rodinný kruh byly již ve středověku, kdy vznikaly první sociální ústavy pro přestárlé. 

V 15. – 16. století došlo k oddělování sociálních ústavů od nemocnic. Tím došlo k zakládání 

starobinců, prvních předchůdců dnešních domovů pro seniory. Péče o staré lidi probíhala pod 

záštitou církve. V roce 1504 vešel v Anglii v platnost první zákon zabývající se sociální 
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problematikou starých lidí. Na našem území byly zakládány ústavy pro zchudlé a staré občany, 

Ferdinand I. (1526 – 1564) dal povinnost obcím postarat se o své staré a chudé lidi [5]. 

 V novověku přebral hlavní roli v péči o staré osoby stát. V Anglii bylo v roce 1782 vydáno 

nařízení budovat starobince. V Česku působí od roku 1919 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 

což vedlo k rozvoji ústavní péče a zvýšení její úrovně. Po roce 1948 se socialistická společnost 

zavázala, že se postará o své staré občany, a to po stránce materiální, sociální i zdravotní. V roce 

1954 vznikl termín domov důchodců, když byly přejmenovány dřívější domovy odpočinku. V roce 

1959 bylo v Československé republice jednotně řízeno 296 domovů důchodců. Nyní se zařízení, 

které slouží pro poskytování sociální péče a pobyt seniorů, nazývá domov pro seniory [5]. 

2.2.4 Charakteristiky odlišující seniory od ostatní populace 

Smyslové funkce, jako je čich, sluch, zrak či hmat a kognitivní funkce, tedy paměť, řeč, prostorová 

orientace, schopnost porozumění a pohotovost, jsou u starších lidí často zhoršeny. Zároveň je 

u těchto lidí zvýšený výskyt mentálních poruch, např. Alzheimerovy choroby nebo stařecké 

demence. Díky tomu může být doba reakce seniorů delší a tito lidé jsou vystaveni většímu riziku 

při vzniku požáru než lidé mladší, kteří jsou schopni reagovat rychleji [6]. 

Prodloužena je i doba pohybu do bezpečí, jelikož starší lidé mají vlivem věku zhoršené 

pohybové schopnosti a obratnost. Často nejsou schopni chodit bez pomoci holí, berlí a chodítek, 

případně jsou odkázáni na invalidní vozík či lůžko.  

Senioři často trpí kombinací více poruch. Každá porucha nějakým způsobem ovlivňuje 

proces evakuace. Problematická místa pro starší osoby jsou schodiště, či dveře, u kterých vzniká 

problém kvůli nedostatku síly pro otevření. 

S přibývajícím věkem se zvyšuje riziko úmrtí při požáru. Podle zprávy [6], která shrnuje 

výsledky výzkumu zabývajícího se požárním rizikem pro seniory v USA,  je 2,5× vyšší riziko 

smrti způsobené požárem u starých osob než u zbylé populace. Při požárech ve Spojených státech 

amerických zemře ročně přes 1000 seniorů (nad 65 let) a více než 2000 je zraněno. Byla nalezena 

závislost mezi nebezpečím při požáru, věkem, pohlavím a rasou. Starší muži jsou náchylnější 

k smrti při požáru než ženy. Data získaná NFIRS (National Fire Incident Reporting System) 

ukazují, že oproti dospělým lidem, ve věku 18 až 64 let, jsou senioři vystaveni většímu riziku při 

požáru v ranních a brzkých odpoledních hodinách. Mladí lidé byli při požáru zraněni při snaze 

dostat požár pod kontrolu, zatímco senioři byli zraněni během spánku či snaze uniknout.  

Koncentrace osob s různými poruchami v domovech pro seniory je vysoká, a proto je zde 

složitá i evakuace. Jednotlivé poruchy, kterými senioři nejčastěji trpí, jsou popsány v následujících 

podkapitolách [6].  

2.2.4.1 Zrak 

Nejdůležitější smyslovou funkcí při požáru je zrak. Zhoršený zrak zvyšuje riziko nezpozorování 

příčin požáru, jako je spadlá cigareta nebo svíčka či přímo požár. Zároveň je špatný zrak velkým 
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rizikem při úniku z hořící budovy. Osoby se zrakovým postižením zaznamenávají požár pomocí 

čichu nebo sluchu. Pro osoby se sníženou schopností vidění je těžké nalézt označení směru úniku, 

či únikové dveře a hůře se orientují v prostoru. Zvyšuje se i riziko zakopnutí, pokud osoba 

nezaznamená překážky. Problémy se zrakem často řeší dioptrické brýle. V případě evakuace může 

být těžké brýle najít, pokud je zrovna nemají nasazené. Toto riziko se výrazně zvyšuje v noci, kdy 

lidé spí. Zrak se zhoršuje s přibývajícím věkem. Senioři jsou náchylní k onemocnění zraku, jako 

je šedý a zelený zákal, zrak se zhoršuje i při cukrovce, kterou staří lidé mnohdy trpí.  

2.2.4.2 Čich 

Čich může velmi dobře sloužit jako detektor kouře a doplňuje funkci kouřových hlásičů požáru. 

Pokud je člověk bdělý, může pomocí čichu zaznamenat zápach kouře z již vzniklého požáru nebo 

odhalit nevypnutý sporák či troubu, které jsou potenciální hrozbou pro vznik požáru. Čichem 

ovšem nelze efektivně detekovat požár během spánku.  

Čich se zhoršuje s přibývajícím věkem, někdy čichová funkce zcela vymizí a člověk poté 

nevnímá žádné pachy. Kromě věku čich zhoršují i různé nemoci, např. onemocnění nosních dutin, 

horních cest dýchacích, neurodegenerativní onemocnění, nebo i kouření cigaret. 

2.2.4.3 Sluch 

Sluch je velice důležitý pro zaznamenání zvukového alarmu, který signalizuje požár. Starší osoby 

nemusí alarm slyšet, obzvlášť pokud zrovna spí. V USA trpí poruchami sluchu 37 % seniorů 

starších 65 let. Častěji trpí ztrátou sluchu muži než ženy. Zhoršení sluchu ve stáří je závislé na 

životním stylu jedince, na tom, v jaké míře byl během života vystaven nadměrnému hluku, a zda 

prodělal během svého života nějaké infekční onemocnění sluchového aparátu.  

2.2.4.4 Hmat 

Další důležitou smyslovou funkcí je hmat. Hmatem je možné poznat, zda je něco studené nebo 

naopak teplé, což může vést k rychlé reakci a odvrácení hrozby požáru například při přehřívajícím 

se přístroji. Zároveň hmat může pomoct při úniku z objektu k rozeznání konstrukcí, za kterými 

probíhá požár, např. ohřáté kliky u dveří. Hmat se zhoršuje se stářím, stejně jako schopnost kůže 

se uzdravit. Proto je pro starší osoby riziko zranění vyšší a následná doba hojení několikrát delší. 

Zhoršení hmatu ve vyšším věku je způsobeno přirozeným ztenčováním vnější vrstvy pokožky, 

křehnutím cév, dehydratací či vedlejšími účinky užívaných léků.  

2.2.4.5 Kognitivní funkce 

Snížení úrovně kognitivních funkcí bývá zapříčiněno neurodegenerativními onemocněními, jako 

je Alzheimerova nemoc, Parkinsonova nemoc nebo demence. Výskyt těchto nemocí je u seniorů 

častý. Onemocnění negativně ovlivňují paměť, rozhodování a intuitivní chování. Lidé nevnímají 

hrozby požáru a nejsou schopni na vzniklý požár reagovat. 
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2.2.4.6 Pohybové schopnosti 

Mnoho seniorů trpí onemocněním pohybového aparátu. To vede buď ke zpomalení pohybu nebo 

k neschopnosti samostatného pohybu. Schopnost uniknout před požárem se tak snižuje. Časté je 

používání holí, berlí, chodítek nebo invalidních vozíků. Pohyb s těmito kompenzačními 

pomůckami je velmi pomalý. Zvyšuje se i riziko pádu.  

2.2.5 Kompenzační pomůcky 

Senioři často trpí problémy s pohybovým aparátem, a proto používají kompenzační pomůcky, 

které jim pomáhají nahradit tělesné funkce a usnadňují jim pohyb. Mezi nejčastěji používané 

kompenzační pomůcky patří hole, francouzské berle, chodítka a rolátory. Někteří senioři jsou 

odkázání na invalidní vozík, který může být mechanický nebo elektrický (obr. 3). 

 

obr. 3: Kompenzační pomůcky – zleva hůl1, francouzská berle2, chodítko, rolátor, mechanický invalidní 

vozík3, elektrický invalidní vozík4 

 

  

                                                 

1 Zdroj: http://www.kompenzacni-pomucky.cz/ 
2 Zdroj: https://ariesmedishop.cz/berle-francouzska-vera-mekka-rukojet.html 
3 Zdroj: https://www.pujcovna-eden.cz/ 
4 Zdroj: https://www.elektrokola-skutry.cz/Elektricky-invalidni-vozik-Selvo-i4600-d460.htm 
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2.3 Evakuace seniorů 

Evakuace je složitý proces, kdy se osoby přesouvají z místa nebezpečí (požáru) na místo bezpečné, 

nejčastěji na volné prostranství. Evakuovány mohou být osoby, zvířata i majetek, kdy priorita je 

kladena na evakuaci osob. Teorií evakuace se zabývá nespočet publikací. Proto je v této diplomové 

práci uveden jen stručný úvod zabývající se evakuací v případě požáru.  

 Při projektování požární bezpečnosti staveb, a tedy i evakuace, je možno využít 

preskriptivní nebo požárně inženýrský přístup (PIP). Preskriptivní neboli normativní přístup 

znamená, že projektování probíhá podle norem. Tento přístup je využívaný nejčastěji, použitelný 

je pro většinu budov běžných rozměrů. Pokud jsou budovy ale něčím specifické, např. mají 

rozlehlé požární úseky či extrémní obsazenost, může se projektování pomocí preskriptivního 

přístupu stát neefektivní, neekonomické či dokonce neproveditelné.   

 Při navrhování pomocí požárně inženýrského přístupu jsou uplatňovány dosavadní získané 

poznatky z oblasti požární bezpečnosti. Cílem je stanovit kritéria přijatelnosti a následně posoudit, 

zda je budova bezpečná. Na rozdíl od preskriptivního přístupu není nutné postupovat podle norem. 

Postup návrhu volí sám projektant v závislosti na budově, která je navrhována. K projektování 

pomocí PIP se využívají nejrůznější programy, které slouží k posouzení evakuace a ke stanovení 

podmínek v posuzovaném objektu. PIP je časově náročný a vyžaduje jisté zkušenosti projektanta.  

2.3.1 Evakuace domovů pro seniory z pohledu ČSN 

Projektování požární bezpečnosti staveb pomocí preskriptivního přístupu probíhá v České 

republice podle kodexu českých technických norem, především řady ČSN 73 08XX. Cílem této 

kapitoly je ukázat, jaké odlišnosti vznikají při návrhu domovů pro seniory oproti ostatním 

provozům při projektování preskriptivním přístupem. Dále je uveden způsob výpočtu doby 

evakuace podle normy ČSN 73 0802. 

2.3.1.1 Domovy pro seniory z hlediska požární bezpečnosti dle požadavků ČSN 

Dle normy ČSN 73 0835 [7] spadají domovy pro seniory do kategorie zařízení sociální péče, jehož 

definice je: „Účelové zařízení, které slouží výhradně k poskytování sociální péče a k činnostem s ní 

souvisejícím, zpravidla zde převažuje trvalý (nebo pravidelný) výskyt osob s omezenou schopností 

pohybu a orientace nebo neschopných samostatného pohybu“. Zařízení sociální péče se ještě dále 

dělí na domy s pečovatelskou službou a ústavy sociální péče, kam spadají domovy pro seniory. 

Domovy pro seniory, ve kterých je 15 lůžek a méně se navrhují podle kapitoly 7 jako zdravotnická 

zařízení skupiny LZ 1. Domovy pro seniory s více než 15 lůžky se navrhují podle kapitoly 8 jako 

zdravotnická zařízení skupiny LZ 2, s doplňky uvedenými v kapitole 10 Zařízení sociální 

péče – ústavy sociální péče. 

 Příloha A, tabulka A1, této normy udává procentuální složení osob podle schopnosti 

samostatného pohybu dle typu zdravotnického zařízení. V domovech pro seniory se má uvažovat 

s výskytem 70 % osob s omezenou schopností pohybu a 30 % osob neschopných samostatného 
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pohybu. Definice osob s omezenou schopností pohybu a orientace a osob neschopných 

samostatného pohybu je pro účely norem řady ČSN 73 08XX uvedena v normě ČSN 73 0802 

v poznámce č. 15 k článku 8.14.3 a poznámce č. 16 k článku 8.14.4 takto:  

„Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace jsou pro účely této normy osoby se sníženou 

sluchovou schopností vnímání, osoby se sníženou pohyblivostí, popř. odkázané na částečnou 

pomoc jiných osob (např. invalidé, pacienti v sanatoriích, rehabilitačních léčebnách, 

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

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

Osoby neschopné samostatného pohybu jsou osoby se sníženou zrakovou schopností vnímání, 

osoby nepohyblivé (imobilní, jejichž únik je výlučně závislý na pomoci jiných osob, pacienti 

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

(psychiatrické léčebny, nápravná zařízení).“ [8] 

 Únikové cesty se v domovech pro seniory řeší podle normy ČSN 73 0802, avšak norma 

ČSN 73 0835 uvádí doplňkové požadavky. Šířka únikových cest nesmí být menší než 1,1 m. 

Dveře, kterými se nepředpokládá přemisťování lůžek, nesmí mít šířku menší než 0,9 m. Šířka 

schodišťového ramene a podesty musí být taková, aby umožňovala manipulaci s nosítky.  

 Pokud jsou místnosti, které slouží pro ubytování seniorů, umístěny výše než ve třetím 

užitném podlaží nebo pokud jsou v podlažích, které mají polohovou výšku větší než 9 m, musí být 

v objektu zřízeny evakuační výtahy. Evakuační výtahy musí tvořit součást chráněné únikové cesty.  

 V domovech pro seniory, které mají více než 50 lůžek, je požadována instalace elektrické 

požární signalizace (EPS). Požadavek na instalaci EPS může vznikat také v případě, že to vyžaduje 

ovládání požárně bezpečnostních zařízení. Norma doporučuje, aby byly všechny požární úseky, 

kromě těch bez požárního rizika, vybaveny samočinnými hlásiči požáru. Tlačítkové hlásiče se mají 

umisťovat především do chráněných únikových cest a do místností pro personál, který vykonává 

službu.  

2.3.1.2 Doba evakuace a doba zakouření 

Norma ČSN 73 0802 [8] udává vzorce pro výpočet doby evakuace a doby zakouření. Doba 

evakuace je doba, po kterou probíhá pohyb osob, nezahrnuje ovšem dobu do zahájení pohybu. 

Doba zakouření je doba, kdy zplodiny hoření a kouře nezaplní prostor do úrovně 2,5 m nad 

podlahou.  

Vzorec pro výpočet doby evakuace: 

         𝑡𝑢 =
0,75×𝑙𝑢

𝑣𝑢
+

𝐸×𝑠

𝐾𝑢×𝑢
 [𝑚𝑖𝑛] (1) 

lu …  délka únikové cesty [m] 

vu …  rychlost pohybu osob [m/min] 

E …  počet evakuovaných osob [-] 
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s …  součinitel podmínek evakuace [-] 

Ku …  jednotková kapacita únikového pruhu [počet osob/min] 

u …  započitatelný počet únikových pruhů [-] 

Vzorec pro výpočet doby zakouření: 

 𝑡𝑒 =
1,25×ℎ𝑠

1
2

𝑎
 [𝑚𝑖𝑛]  (2) 

hs …  světlá výška posuzovaného prostoru [m] 

a …  součinitel vyjadřující vliv odhořívání [-] 

2.3.2 Evakuace z pohledu požárně inženýrského přístupu 

Pro účely modelování evakuace pomocí PIP se uvažuje, že evakuace osob je bezpečná, pokud je 

čas RSET (doba potřebná k evakuaci osob) kratší než čas ASET (doba dostupná pro evakuaci). 

2.3.2.1 ASET 

Čas ASET reprezentuje dobu, která je dostupná pro evakuaci. ASET lze přirovnat k době 

zakouření, která se počítá při posuzování pomocí preskriptivního přístupu. Po překročení času 

ASET přestávají být podmínky v místě evakuace slučitelné se životem. Podmínky neslučitelné se 

životem vznikají například kvůli vysokým teplotám, toxicitě zplodin hoření nebo zakouření 

prostoru. Pro stanovení času ASET se nejčastěji využívají různé softwary, jako jsou např. Argos 

a CFAST, ve kterých je možné vytvořit zónové modely požáru, nebo FDS, ve kterém je možné 

vytvořit model dynamiky požáru. Z výstupů z těchto programů může požární inženýr zjistit, jaké 

podmínky panují v modelovaném prostoru, a určit tak dostupný čas pro evakuaci ASET.  

2.3.2.2 RSET  

Čas RSET, tedy čas potřebný k evakuaci osob, je těžké jednoznačně určit a jeho stanovením se 

zabývá mnoho studií. RSET lze přirovnat k době evakuace, která se počítá při posuzování pomocí 

preskriptivního přístupu. Čas potřebný k evakuaci osob je možné rozdělit na více intervalů, jejichž 

součtem pak dostaneme celkový čas RSET. Grafické znázornění času RSET a ASET je na obr. 4, 

vzorec pro výpočet je následující [9]: 

 𝑅𝑆𝐸𝑇 = 𝑡𝑑 + 𝑡𝑎 + 𝑡𝑜 + 𝑡𝑖 + 𝑡𝑒 [𝑚𝑖𝑛]  (3) 

td …  doba detekce požáru ( interval mezi iniciací požáru a první detekcí požáru osobou či 

požárním hlásičem) [min] 

ta …  doba vyhlášení požárního poplachu (interval mezi první detekcí požáru a časem, kdy je 

spuštěn požární alarm) [min] 

to …  doba interpretace (interval mezi časem spuštění alarmu a časem, kdy osoba vyhodnotí 

alarm jako signalizaci požáru/nebezpečí) [min] 
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ti …  doba odezvy (interval mezi časem interpretace a časem, kdy osoba zahájí pohyb) [min] 

te …  doba pohybu (interval mezi zahájením a ukončením pohybu na bezpečném místě) [min] 

 

obr. 4: Grafické zobrazení času RSET a ASET; převzato a upraveno [9] 

2.3.3 Evakuační pomůcky  

Vzhledem ke složitosti procesu evakuace imobilních seniorů, ale i seniorů mobilních, pro které je 

samostatný pohyb obtížný, byly vyvinuty evakuační pomůcky, které mohou proces evakuace 

výrazně usnadnit. Mezi evakuační pomůcky patří evakuační podložky, evakuační matrace neboli 

„saně“ a evakuační vozíky. Tyto pomůcky slouží pro usnadnění evakuace při pohybu po rovině 

a po schodišti dolů.  

 Evakuační podložky (obr. 5) jsou k určeny k trvalému připojení k matraci jednoho 

uživatele. Podložky se instalují na postel pod matraci a k matraci se připevní pomocí elastických 

popruhů v rozích. Podložky jsou určeny k použití se standardními matracemi, které se používají 

v pečovatelských zařízeních. Podložka je opatřena bezpečnostními pásy, kterými je uživatel při 

evakuaci připevněn k matraci. Upínání pacienta pomocí popruhů je doporučeno přes polštář 

umístěný na hrudník. Na užších koncích podložky jsou tažné pásy. Podložka je ze spodní strany 

hladká, je ohnivzdorná a umožňuje evakuovat uživatele bez nutnosti jeho přemisťování z matrace. 

Evakuaci by měly provádět dvě osoby, každá z nich na jednom konci podložky [10]. 

 

obr. 5: Evakuační podložky5 

 „Evakuační saně“ je označení pro evakuační matraci (obr. 6), která je většinou vyrobena 

ze dvou vrstev. Spodní vrstva je z odolného klouzavého materiálu, zatímco horní vrstva je 

                                                 

5 Zdroj: http://www.prolifeweb.cz/evakuacni-a-zachranna-zarizeni 
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z pěnového materiálu, který zajišťuje pohodlnou a bezpečnou evakuaci. Matrace je vyrobena 

z ohnivzdorných materiálů. Je vybavena bezpečnostními pásy pro upevnění evakuované osoby 

a vakem pro nohy, které zamezují sklouznutí evakuované osoby z matrace, především při pohybu 

ze schodů dolů. Na užších koncích je matrace opatřena tažnými pásy. Oproti evakuační podložce 

není evakuační matrace určena pro trvalé umístění na postel uživatele, ale pro použití tam, kde je 

zrovna potřeba. Matraci je možné skladovat ve složené podobě. Evakuaci pomocí „evakuačních 

saní“ musí provádět dvě osoby [10]. 

Evakuační vozík (obr. 6), který je někdy označován jako „schodolez“, je určen k evakuaci 

s omezenou schopností pohybu. Vozík je opatřen pohyblivými pásy, pomocí kterých je možné 

bezpečně a plynule evakuovat sedící osoby po schodišti dolů. Evakuační vozíky mohou být 

mechanické nebo elektrické. Vozík je možné složit a uchovávat v ochranném obalu. Pomocí 

evakuačního vozíku není možné evakuovat osoby po točitém schodišti [11]. 

 

obr. 6: Evakuační pomůcky – zleva evakuační matrace, evakuační vozík 
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2.4 Přehled studií zabývajících se evakuací seniorů 

Tato kapitola shrnuje výsledky studií, které popisují evakuaci starších osob a osob s hendikepem. 

Cílem kapitoly je poskytnout přehled provedených studií a usnadnit vyhledávání dat při 

navrhování budov pomocí požárně inženýrského přístupu. Kapitola je rozdělena do jednotlivých 

podkapitol, které se zabývají rozměry osob, rychlostí chůze a dobou do zahájení evakuace 

u starších a hendikepovaných osob.  

2.4.1 Rozměry osob 

Při navrhování budov pomocí PIP je důležité jednotlivým osobám přiřadit jejich rozměry. Ty totiž 

ovlivňují hustotu osob, na níž je závislá rychlost pohybu. Senioři často používají různé 

kompenzační pomůcky, čímž se dramaticky mění prostor, který při svém pohybu zaujímají. Studií, 

které se tématu rozměru osob věnují, není mnoho, proto jsou zde zahrnuty i prostorové požadavky 

z legislativy, které jsou určeny k navrhování budov, nikoliv přímo k modelování evakuace.   

2.4.1.1 Požadovaná šířka dle charakteristiky osob  

Ve skriptech Stavby pro sociální služby [5] jsou uvedeny prostorové požadavky osob s různými 

druhy kompenzačních pomůcek, které se mají používat při návrhu budov. Prostorové požadavky 

jsou uvedeny v tab. 1. Rozměry invalidního vozíku jsou 800 × 1200 mm (š × d). 

tab. 1: Prostorové požadavky dle charakteristiky osob; převzato a upraveno [5] 

Pomůcka Potřebná šířka [mm] 

Bez pomůcky 500 

Dvě francouzské hole 1200 

Chodítko 700 

Invalidní vozík 800 

2.4.1.2 Prostorové požadavky dle pokynů vlády ve Velké Británii 

Ve Velké Británii jsou vládním nařízením dány prostorové požadavky, které musí být splněny při 

návrhu budov. Požadavky se však vztahují k běžnému provozu, nikoliv k evakuaci, kdy lze 

předpokládat požadavky nižší [12]. Potřebná šířka, která se má uvažovat při návrhu budov je 

uvedena v tab. 2. 

tab. 2: Prostorové požadavky dle pokynů vlády v UK; převzato a upraveno [12] 

Pomůcka Potřebná šířka [mm] 

Hůl/francouzská berle 750 

Dvě francouzské hole 1200 

Chodítko 900 

Invalidní vozík 1200 
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2.4.1.3 Průměrné hodnoty ploch připadajících na 1 osobu 

Predtechenskii a Milinskii stanovili ve své studii [13], která se zabývá evakuací osob, průměrné 

hodnoty ploch připadajících na jednu dospělou osobu, která nepoužívá kompenzační pomůcky. 

Rozměry je možné používat při modelování evakuace osob. Plocha připadající na jednu dospělou 

osobu v závislosti na druhu oblečení je uvedená v tab. 3. 

tab. 3: Plocha na jednu osobu; převzato a upraveno [13] 

Oblečení Plocha na 1 osobu [m2] 

Lehké (letní období) 0,100 

Střední 0,113 

Těžké (zimní období) 0,125 

2.4.1.4 Rozměry osob doporučené uživatelskou příručou FDS+Evac 

Uživatelská příručka k softwaru FDS+Evac [14], který slouží k modelování osob, udává rozměry 

(poloměr) osob, které jsou uvedeny v tab. 4. Pomocí rovnoměrného rozdělení jsou uvedeny 

průměrné poloměry osob, hodnoty za znaménkem udávají rozptyl. Určení poloměru osoby je 

patrné z obr. 7. Tyto rozměry jsou určeny pro užití při modelování evakuace osob.  

tab. 4: Poloměr osob; převzato a upraveno [14] 

Typ osoby Poloměr osoby [m] 

Dospělý 0,255 ± 0,035 

Muž 0,270 ± 0,020 

Žena 0,240 ± 0,020 

Dítě 0,210 ± 0,015 

Senior 0,250 ± 0,020 

2.4.2 Rychlost pohybu osob 

Rychlost pohybu u seniorů se v závislosti na používaných kompenzačních pomůckách značně liší. 

Proto tato kapitola shrnuje výsledky některých studií, které se zabývají rychlostí pohybu starších 

a hendikepovaných osob a také rychlostí osob, které provádějí asistovanou evakuaci osob 

neschopných samostatného pohybu. 

2.4.2.1 Rychlost pohybu seniorů a hustota osob – Kholshevnikov, Samoshin a Istratov, 

Rusko 

Kholshevnikov, Samoshin a Istratov z instituce Academy of State Fire Services of Russia se ve 

své studii [15] věnovali problematice evakuace seniorů, zejména rychlosti pohybu seniorů 

v závislosti na hustotě osob. V rámci studie byly provedeny experimenty zkoumající pohyb 

seniorů v pěti domovech pro seniory v Moskvě a bylo provedeno 883 měření rychlosti pohybu 

a hustoty osob. Průměrný věk osob účastnících se experimentu byl přes 80 let. Byl pozorován 

pohyb po rovině, po schodech dolů i nahoru a průchod dveřmi. Při experimentech byly 

obr. 7: Poloměr osoby; 

převzato a upraveno [14] 
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v evakuovaných prostorech nainstalovány kamery. Záznamy z kamer poté sloužily k analýze 

pohybu a k získání výsledných dat.   

 Výsledky experimentu ukázaly, že pohyb osob v domovech pro seniory je značně 

nehomogenní, a proto byly osoby rozděleny do pěti skupin: 

1) Senioři schopní samostatného pohybu bez kompenzačních pomůcek  

2) Senioři schopní samostatného pohybu s jednou kompenzační pomůckou (hůl, francouzská 

berle) 

3) Senioři schopní samostatného pohybu se dvěma kompenzačními pomůckami (hole, 

francouzské berle, chodítko) 

4) Senioři schopní samostatného pohybu na invalidním vozíku 

5) Senioři na invalidním vozíku nebo na lůžku neschopní samostatného pohybu 

Statistická analýza jednotlivých domovů pro seniory ukazuje, že počet osob schopných 

samostatného pohybu se pohybuje mezi 30 % až 50 % z celkového počtu obyvatel domovů. 

Ostatní senioři potřebují při pohybu asistenci jiné osoby.  

 Ze studie vyplývá, že pohyb seniorů bez kompenzačních pomůcek je podobný pohybu 

dospělých osob, avšak značně pomalejší. U osob pohybujících se s jednou holí nebo berlí bylo 

vypozorováno narušení přirozené koordinace rukou a nohou při chůzi. Na schodišti byla naměřena 

vyšší rychlost při chůzi po schodišti nahoru než po schodišti dolů. To je zapříčiněno strachem 

z pádu „do hloubky“. 

 Vzhledem k náročnosti experimentů s osobami, které ke svému pohybu potřebují dvě 

kompenzační pomůcky a často trpí vážnými onemocněními, bylo provedeno jen menší množství 

měření pohybu těchto osob. Rychlost pohybu byla naměřena okolo 0,1 m/s po rovině, osoby 

nebyly téměř schopné pohybu po schodech. Osoby byly schopné pohybovat se cca 10 až 15 m, 

poté si potřebovaly odpočinout. Ještě menší je schopnost evakuace osob schopných samostatného 

pohybu na invalidním vozíku. Tito lidé nejsou schopni pohybu po schodech a se 

samostatným pohybem po rampách mají značné problémy. Problematická je také evakuace osob 

neschopných samostatného pohybu, především z důvodu nedostatečných fyzických sil 

pracovníků. V domovech pro seniory jsou zaměstnány převážně ženy, kterým může činit evakuace 

imobilních osob problémy.  

 Studie především ukázala, že doba do zahájení evakuace je u seniorů oproti mladým lidem 

delší, rychlost pohybu je pomalejší a procento imobilních osob je vyšší. Po rozdělení osob do 

výše uvedených skupin se studie zabývala především pohybem osob z prvních dvou skupin, 

tedy osob, které nepotřebují k pohybu žádnou kompenzační pomůcku nebo potřebují 

pomůcku jednu. Zjištěná průměrná rychlost pohybu seniorů v závislosti na hustotě osob je 

uvedena v tab. 5 a v grafech na obr. 8. 
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tab. 5: Hodnoty rychlosti pohybu seniorů v závislosti na hustotě osob; převzato a přeloženo [15] 

Evakuované osoby Veličina Rovina 
Schody Rampa 

dolů nahoru dolů nahoru 

Schopné samostatného 

pohybu bez kompenzační 

pomůcky 

Rychlost pohybu v [m/s] 0,700 0,470 0,460 0,730 0,620 

Hustota osob D [os/m2] 0,180 1,120 0,594 0,980 0,660 

Schopné samostatného 

pohybu s jednou 

kompenzační pomůckou 

Rychlost pohybu v [m/s] 0,430 0,200 0,290 0,440 0,250 

Hustota osob D [os/m2] 1,028 1,360 1,210 0,080 0,660 

Výše uvedené osoby 

dohromady 

Rychlost pohybu v [m/s] 0,614 0,380 0,420 0,700 0,570 

Hustota osob D [os/m2] 1,220 1,350 0,630 0,950 0,770 

 

obr. 8: Grafy závislosti rychlosti pohybu seniorů a hustoty při pohybu; převzato a upraveno [15] 



Kapitola 2: Současný stav poznání  

29 

 

2.4.2.2 Pohyb seniorů po schodišti dolů – Kuligowski, Peacock, Wiess a Hoskins, USA 

Kuligowski, Peacock a Wiess z National Institute of Standarts and Technology a Hoskins 

z Oklahoma State University se ve své studii [16] zabývali pohybem seniorů po schodišti dolů. 

V rámci studie byla provedena cvičná evakuace domova s asistenční službou. Budova, ve které 

byl experiment proveden, se nachází na východním pobřeží ve Spojených státech amerických. 

V budově se nachází 133 ubytovacích jednotek, avšak evakuace se účastnilo pouze 

45 ubytovaných osob. Objekt má 6 nadzemních podlaží a pohyb mezi jednotlivými podlažími je 

možný po třech různých schodištích, dvě z nich byly při evakuaci monitorovány. Každé 

schodišťové rameno se skládá ze schodišťových stupňů o efektivní šířce 0,95 m. Šířka stupňů je 

0,3 m, výška stupňů je 0,17 m. První ze sledovaných schodišť má 10 stupňů, mezipodestu 

a následně 8 stupňů, zatímco druhé má shodně 9 stupňů v obou ramenech. Evakuovány byly 

osoby, které mají omezené schopnosti pohybu a osoby starší 65 let.  

 Evakuace proběhla v dopoledních hodinách na podzim roku 2010. Zajímavostí je, že pokyn 

k evakuaci nebyl dán zvukovým alarmem, ale zaklepáním zaměstnanců a hasičů na dveře 

dobrovolníků účastnících se evakuace. Tím bylo zajištěno, že osoby, které se neúčastnily 

evakuace, zůstaly v klidu a nedošlo k panice. Evakuace probíhala pouze po schodech, podle 

scénáře cvičení nebylo možné používat výtahy. Evakuace byla monitorována kamerami po dobu 

50 minut. Mezi evakuovanými byly osoby schopné samostatného pohybu bez kompenzačních 

pomůcek, osoby o jedné holi, osoby, které potřebovaly pomoc hasičů nebo jiných obyvatel 

domova a osoby, které byly evakuovány pomocí evakuačního vozíku. Není však uvedeno, zda byl 

evakuační vozík mechanický nebo elektrický.   

 Rozborem videozáznamů z cvičné evakuace byla zjištěna rychlost jednotlivých osob při 

pohybu po schodišti dolů. Výsledná průměrná rychlost pohybu osob je uvedena v tab. 6. V tabulce 

je uveden počet osob podle charakteristiky jejich pohybu, hodnota v závorce udává, kolik procent 

z celkového počtu osob tvoří jednotlivé skupiny osob podle jejich charakteristiky pohybu, 

průměrná rychlost včetně směrodatné odchylky (hodnota ±), rozpětí a mezikvartilové rozpětí 

(rozpětí mezi dolním a horním kvartilem).  

tab. 6: Rychlost pohybu osob po schodišti dolů; převzato a přeloženo [16] 

 Charakteristika osob 

Počet osob 

(% z celkového 

počtu osob) 

Průměrná 

rychlost [m/s] 

Rozpětí 

[m/s] 

Mezikvartilové 

rozpětí [m/s] 

Všechny osoby 45 (100 %) 0,22 ± 0,10 0,07 - 0,54 0,15 - 0,28 

Pohyb s holí 4 (9 %) 0,25 ± 0,07 0,15 - 0,31 0,23 - 0,28 

Pohyb s asistencí personálu a obyvatel 6 (13 %) 0,21 ± 0,16 0,08 - 0,54 0,11 - 0,24 

Pohyb s asistencí hasičů 5 (11 %) 0,11 ± 0,04 0,07 - 0,15 0,08 - 0,15 

Pohyb s evakuačním vozíkem 20 (44 %) 0,21 ± 0,05 0,12 - 0,30 0,18 - 0,22 

Pohyb bez asistence 10 (22 %) 0,29 ± 0,12 0,14 - 0,46 0,17 - 0,39 
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Autoři se pozastavují nad zjištěnou průměrnou rychlostí pohybu osob s asistencí hasičů 

a poukazují na fakt, že evakuace těchto lidí probíhala pouze přes jedno podlaží, kde nebyly vhodně 

umístěné kamery tak, aby zaznamenávaly celý prostor schodiště. Z toho důvodu mohlo během 

vyhodnocování výsledků z kamerových záznamů dojít k chybě a data o pohybu s asistencí hasičů 

je třeba brát s rezervou. 

2.4.2.3 Pohyb osob s omezenými schopnostmi pohybu po rovině, po schodišti dolů i nahoru 

a po rampě – Boyce, Shields a Silcock, Velká Británie 

Boyce, Shieds a Silcock z instituce University of Ulster provedli v roce 1999 výzkum [17] 

zabývající se pohybem osob s omezenou schopností pohybu po rovině, po schodišti dolů i nahoru 

a po rampě.  

Experimenty proběhly v pěti denních centrech a zúčastnilo se jich 155 dobrovolníků, kteří 

do center denně dochází, z toho 121 osob bylo schopných samostatného pohybu. Některé osoby 

se neúčastnily všech experimentů. Mezi dobrovolníky byly osoby bez problémů s pohybem, osoby 

schopné samostatného pohybu bez asistence, osoby s holí, francouzskými berlemi, chodítkem 

a rolátorem, osoby neschopné samostatného pohybu a osoby nevidomé. Věk účastníků nebyl nijak 

omezen, nejedná se tedy o výzkum zaměřený přímo na seniory, ale i na dospělé osoby, které mají 

problémy s pohybem.  

Jako první byl sledován pohyb po rovině, konkrétně rychlost pohybu a frekvence a doba 

trvání nutných pauz k odpočinku. Měření probíhalo na trase dlouhé 50 m, doba pohybu byla 

měřena stopkami. Dále byl sledován pohyb po rampách. Všechny rampy měly sklon mezi 3 ° a 4 ° 

a zábradlí na obou stranách rampy. Jako poslední byl sledován pohyb po schodech. Cílem bylo 

zjistit rychlost pohybu osob po schodech dolů a nahoru, čas potřebný k projití podesty a frekvenci 

a dobu odpočinku.  

tab. 7: Rychlost pohybu osob po rovině, po rampě a po schodišti, převzato a upraveno [17] 

A
si

st
en

ce
 

Charakteristika osob – použité 

kompenzační pomůcky 

Počet 

osob 

Průměrná 

rychlost 

[m/s] 

Směrodatná 

odchylka 

[m/s] 

Rozpětí 

[m/s] 

Rozpětí mezi 

1. a 3. 

kvartilem 

[m/s] 

Pohyb po rovině 

B
ez

 a
si

st
en

ce
 

Všichni evakuovaní 107 1,00 0,42 0,10 - 1,77 0,71 - 1,28 

S poruchami pohybového aparátu 101 0,80 0,37 0,10 - 1,68 0,57 - 1,02 

Bez pomůcek 52 0,95 0,32 0,24 - 1,68 0,70 - 1,02 

Berle 6 0,94 0,30 0,63 - 1,35 0,67 - 1,24 

Hůl 33 0,81 0,38 0,26 - 1,60 0,49 - 1,08 

Chodítko nebo rolátor 10 0,57 0,29 0,10 - 1,02 0,34 - 0,83 

Bez poruch pohybového aparátu 6 1,25 0,32 0,82 - 1,77 1,05 - 1,34 

Mechanický invalidní vozík 2 0,89 - 0,85 - 0,93 - 

Elektrický invalidní vozík 12 0,69 0,35 0,13 - 1,35 0,38 - 0,94 

A
si

st
. 

Pohyb s asistencí 18 0,78 0,34 0,21 - 1,40 0,58 - 0,92 

Invalidní vozík s asistencí 16 1,3 0,34 0,84 - 1,98 1,02 - 1,59 
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A
si

st
en

ce
 

Charakteristika osob – použité 

kompenzační pomůcky 

Počet 

osob 

Průměrná 

rychlost 

[m/s] 

Směrodatná 

odchylka 

[m/s] 

Rozpětí 

[m/s] 

Rozpětí mezi 

1. a 3. 

kvartilem 

[m/s] 

Pohyb po rampě nahoru 

B
ez

 a
si

st
en

ce
 

Všichni evakuovaní 54 0,62 0,28 0,21 - 1,32 0,42 - 0,74 

S poruchami pohybového aparátu 48 0,59 0,26 0,21 - 1,08 0,42 - 0,72 

Bez pomůcek 19 0,68 0,24 0,30 - 1,08 0,48 - 0,87 

Berle 4 0,46 - 0,35 - 0,53 - 

Hůl 20 0,52 0,24 0,21 - 1,05 0,38 - 0,70 

Chodítko nebo rolátor 5 0,35 - 0,30 - 0,42 - 

Bez poruch pohybového aparátu 6 1,01 - 0,70 - 1,32 - 

A
si

st
. 

Pohyb s asistencí 8 0,53 0,17 0,23 - 0,72 0,42 - 0,70 

Invalidní vozík s asistencí 7 0,89 0,2 0,53 - 1,05 0,70 - 1,05 

Pohyb po rampě dolů 

B
ez

 a
si

st
en

ce
 

Všichni evakuovaní 54 0,60 0,30 0,10 - 1,83 0,42 - 0,70 

S poruchami pohybového aparátu 48 0,58 0,25 0,10 - 1,22 0,42 - 0,70 

Bez pomůcek 19 0,68 0,24 0,28 - 1,22 0,45 - 0,94 

Berle 4 0,47 - 0,42 - 0,53 - 

Hůl 20 0,51 0,20 0,18 - 1,04 0,35 - 0,70 

Chodítko nebo rolátor 5 0,36 - 0,10 - 0,52 - 

Bez poruch pohybového aparátu 6 1,26 - 0,70 - 1,83 - 

A
si

st
. 

Pohyb s asistencí 8 0,69 0,21 0,42 - 1,05 0,52 - 0,86 

Invalidní vozík s asistencí 7 0,96 0,15 0,70 - 1,05 0,96 - 1,05 

Pohyb po schodišti nahoru 

B
ez

 a
si

st
en

ce
 S poruchami pohybového aparátu 30 0,38 0,14 0,13 - 0,62 0,26 - 0,52 

Bez pomůcek 19 0,43 0,13 0,14 - 0,62 0,35 - 0,55 

Berle 1 0,22 - 0,13 - 0,31 0,26 - 0,45 

Hůl 9 0,35 0,11 0,18 - 0,49 - 

Rolátor 1 0,14 - - - 

Bez poruch pohybového aparátu 8 0,70 0,24 0,55 - 0,82 0,55 - 0,78 

Pohyb po schodišti dolů 

B
ez

 a
si

st
en

ce
 S poruchami pohybového aparátu 30 0,33 0,16 0,11 - 0,70 0,22 - 0,45 

Bez pomůcek 19 0,36 0,14 0,13 - 0,70 0,20 - 0,47 

Berle 1 0,22 - - - 

Hůl 9 0,32 0,12 0,11 - 0,49 0,24 - 0,46 

Rolátor 1 0,16 - - - 

Bez poruch pohybového aparátu 8 0,70 0,26 0,45 - 1,10 0,53 - 0,90 

Pohyb po schodišti nahoru a dolů s asistencí 

A
si

st
. Všichni evakuovaní s asistencí 4 0,29 0,17 - 0,37 0,13 0,11 - 0,23 

Nevidomí 3 0,26 0,17 - 0,36 0,19 0,11 - 0,27 

Vidomí 1 0,37 - 0,09 0,05 - 0,11 

Vypočítané rychlosti pohybu osob při různém druhu pohybu jsou uvedené v tab. 7. 

Rychlosti byly vypočítány z doby pohybu, která nezahrnovala čas potřebný k odpočinku, kdy 
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osoby stály. Osoby odpočívaly převážně kvůli únavě a zadýchanosti. Nebyla vypozorována 

závislost mezi věkem či pohybovým omezením a nutností odpočinku.  

2.4.2.4 Evakuace osob s omezenou schopností pohybu za pomoci evakuačních pomůcek – 

Adams, Galea, Velká Británie 

Adams a Galea z instituce University of Greenwich provedli studii [18], která se zabývá evakuací 

osob s omezenou schopností pohybu za pomoci evakuačních pomůcek ve výškových budovách 

a nemocnicích. Autoři upozorňují na komplikovanost evakuace osob s omezenou schopností 

z nemocnic a domovů pro seniory, kdy v budovách s velkým množství osob s omezenou 

schopností je přítomno jen omezené množství zaměstnanců (především v noci), kteří ubytovaným 

lidem asistují s evakuací. Zaměstnanci jsou tím pádem nuceni opakovaně absolvovat asistenci 

s evakuací, což vede k jejich únavě. Dalším specifikem evakuace osob s omezenou schopností 

pohybu je potřeba, aby personál připravil osoby na evakuaci a také potenciální blokace únikových 

cest při evakuaci osob pomoci evakuačních pomůcek.  

 V rámci studie bylo ve dnech 17. a 18. září 2008 provedeno ve fakultní nemocnici v Gentu 

celkem 32 experimentů. Přítomen byl trénovaný personál, který se skládal ze dvou čtyřčlenných 

mužských týmů a ze dvou čtyřčlenných ženských týmů. Evakuováni byli dva dobrovolníci 

(figuranti), kteří jsou taktéž zaměstnanci nemocnice. Evakuované osoby vážily díky použitému 

závaží, které jim bylo vloženo do kapes, shodně 75 kg. Osoby byly evakuovány z jedenáctého 

nadzemního podlaží a původně se vždy nacházely na invalidním vozíku.  V polovině experimentů 

byla provedena pouze evakuace s jednotlivými evakuačními pomůckami, ve druhé polovině 

přibylo v každém experimentu  ještě 24 studentů, kteří svůj pohyb začali v šestém podlaží a měli 

za úkol ověřit, jak obtížné je pro ně předběhnout evakuační tým, který provádí asistovanou 

evakuaci osob. Byly použity čtyři různé evakuační pomůcky – evakuační křeslo (křeslo 

s rukojeťmi pro přenášení po schodech), evakuační vozík (vozík opatřený pohyblivými pásy pro 

pohyb po schodišti), nosítka a evakuační matrace.   

 Po signálu k zahájení evakuace vstoupil evakuační tým do místnosti, kde přemístil 

evakuovanou osobu z invalidního vozíku na evakuační pomůcku. Dále probíhala evakuace ven 

z místnosti, 63 m po chodbě skrz tři dveře, poté musel evakuační tým zatočit doleva o 90 °, vstoupit 

na schodiště a sejít 11 pater, v přízemí ujít vzdálenost 5 m k východu na volné prostranství a tam 

zdolat ještě 32,1 m k místu, kde byla evakuace ukončena. Schodiště bylo dvouramenné, 1,4 m 

široké (od madla zábradlí k druhému madlu) a každé schodišťové rameno překonávalo výškový 

rozdíl 2,1 m. Celková vzdálenost, kterou musel tým ujít po schodišti, byla 169 m.  

tab. 8: Rychlost pohybu s evakuačními pomůckami po rovině; převzato a upraveno [18] 

Evakuační pomůcka Počet osob v evakuačním týmu Průměrná rychlost [m/s] 

Evakuační vozík 1 (+1 k otevření dveří) 1,5 

Evakuační křeslo 1 (+1 k otevření dveří) 1,5 

Nosítka 4 1,1 

Evakuační matrace 2 0,9 
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Evakuace byla zaznamenávána na kamery a čas byl měřen stopkami. Je nutné brát v potaz, že 

evakuace probíhala po prázdných chodbách (vyjma skupiny 24 studentů) a za přítomnosti 

trénovaného personálu. V tab. 8 jsou uvedené průměrné rychlosti po rovině, která měřila 63 m 

a zahrnovala průchod třemi dveřmi. Data jsou výsledkem osmi experimentů s každou evakuační 

pomůckou. Nejrychleji probíhala evakuace na evakuačním křesle a evakuačním vozíku, při které 

jeden zaměstnanec manipuloval s evakuační pomůckou a druhý otevíral dveře. 

 V tab. 9 je uvedena průměrná rychlost pohybu s evakuačními pomůckami po schodišti 

dolů. Pohyb byl měřen od vstupu na schodiště v jedenáctém nadzemním podlaží po výstup ze 

schodiště v prvním nadzemním podlaží. S každou evakuační pomůckou byly provedeny čtyři 

experimenty. Z experimentů, kterých se účastnilo navíc 24 studentů, jež měli za úkol 

„předběhnout“ evakuační tým vyplynulo, že nejmenší překážkou pro obejití je evakuační vozík. 

Evakuační matrace je druhá nejjednodušší evakuační pomůcka k obejití. Okolo evakuačního 

křesla, které nesly čtyři ženy, bylo možné projít pouze ve chvíli, kdy evakuační tým odpočíval. Při 

pohybu zabírali prostor celého schodiště. Stejně tak nebylo možné projít okolo nosítek. Je třeba si 

uvědomit, že tyto výsledky záleží na geometrii schodiště.  

tab. 9: Rychlost pohybu s evakuačními pomůckami po schodišti dolů; převzato a upraveno [18] 

Evakuační pomůcka Počet osob v evakuačním týmu Průměrná rychlost [m/s] 

Evakuační vozík 1 0,81 

Evakuační křeslo 3 muži nebo 4 ženy 0,57 

Nosítka 4 0,55 

Evakuační matrace 2 0,62 

2.4.3 Doba do zahájení pohybu 

Doba do zahájení pohybu je ve výpočtu doby evakuace velice důležitá, avšak její určení není 

jednoduché, protože záleží na reakcích každého člověka a liší se v závislosti na prostředí a denní 

době. Snahou je tuto dobu odhadnout co nejpřesněji. Studií, které se zabývají dobou do zahájení 

pohybu, není mnoho. Navíc se většinou zabývají dobou do zahájení pohybu v obchodních 

centrech, bytových domech a školách, dále ve shromažďovacích prostorách, průmyslu a dopravě. 

Několik málo publikací se zabývá nemocnicemi. Určit tak dobu do zahájení pohybu v domovech 

pro seniory je složité a je nutné čerpat data z jiných zařízení. Nejvíce se domovy pro seniory svým 

provozem přibližují právě nemocnicím a bytovým domům.  

2.4.3.1 Doba do zahájení pohybu v nemocnici, Velká Británie 

Profesor Johnson z instituce University of Glasgow vytvořil software, kterým lze simulovat 

evakuaci z veřejných budov a nemocnic. Technická zpráva [19] popisující funkce softwaru udává 

dobu do zahájení pohybu u pacientů v nemocnici, podle jejich schopnosti pohybu, které mohou 

být použity pro modelování evakuace osob (tab. 10). Doba byla určena na základě výzkumu 

proběhlých studií analyzujících požáry a cvičné evakuace. Zpráva zároveň poukazuje na důležitost 
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provádění cvičných evakuací, obzvlášť ve složitých objektech, jako jsou nemocnice (popř. 

i domovy pro seniory) a na následnou snahu se z nich co nejvíce poučit.  

tab. 10: Doba do zahájení pohybu v nemocnici; převzato a upraveno [19]  

Kategorie pacienta 

Doba do zahájení 

pohybu [s] 

Minimum Maximum 

Imobilní ležící pacienti 180 900 

Imobilní pacienti, kteří jsou schopni se přesunout z lůžka na vozík 180 900 

Imobilní pacienti, kteří jsou schopni pohybu s asistencí jedné nebo dvou osob 60 180 

Mobilní pacienti 30 90 

2.4.3.2 Doba do zahájení pohybu v bytových domech, Kanada 

Proulx z instituce National Fire Laboratory of Canada se ve své studii [20] evakuace osob 

z bytových domů zabývá mimo jiné i dobou do zahájení evakuace. V rámci studie byla provedena 

cvičná evakuace čtyř bytových domů v různých městech, které byly šesti a sedmi podlažní 

a nacházelo se v nich 80 až 130 bytů s průměrným počtem 150 obyvatel. V budovách se nacházely 

osoby všech věkových kategorií, tedy i senioři a osoby s omezenou schopností pohybu, kteří tvořili 

cca 20 % ze všech evakuovaných osob. Autorka zdůrazňuje, že nejrizikovější skupinou obyvatel, 

co se evakuace týče, jsou malé děti, senioři a osoby s omezenou schopností pohybu. Všechny 

budovy byly vybaveny požárním alarmem. Cvičná evakuace byla ve všech případech zahájena ve 

všední den, v období mezi 18:45 a 19:00 hod, jednalo se o slunný letní den. Experimenty byly 

zaznamenávány na kamery.  

 Vzhledem k tomu, že kamery byly instalovány pouze na chodbách a v prostoru schodiště, 

je za dobu do zahájení evakuace v této studii považován čas, který uběhl od spuštění požárního 

alarmu do doby, kdy osoby opustily svůj byt. Doba do zahájení pohybu se v jednotlivých budovách 

lišila, byla ale nalezena podobnost mezi budovami č. 1 a 4, kde osoby začaly s evakuací okamžitě 

a mezi budovami číslo 2 a 3, kde byla prodleva delší, především z důvodu, že osoby neslyšely 

požární alarm. Doba do zahájení pohybu zahrnuje i činnosti, které osoby prováděly před opuštěním 

pokoje, jako je hledání domácích mazlíčků, shromažďování cenností, oblékání a hledání dětí. Je 

potřeba zdůraznit, že imobilní osoby dostaly předem instrukce, aby čekaly ve svém bytě, než jim 

přijde někdo na pomoc. Zjištěná průměrná doba do zahájení pohybu v jednotlivých budovách je 

uvedena v tab. 11. 

tab. 11: Doba do zahájení pohybu v bytových domech; převzato a upraveno [20] 

Budova 
 Průměrná doba do zahájení 

pohybu 

1 2:30 

2 8:30 

3 9:42 

4 3:08 
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2.4.4 Shrnutí 

Data z jednotlivých studií, která jsou shromážděná v předchozích kapitolách se mnohdy liší. To je 

způsobeno především tím, že experimenty v jednotlivých studiích byly prováděny za různých 

podmínek. Při výběru vhodných dat je nutné se snažit vybrat taková data, která budou odpovídat 

co nejvíce situaci, jež se snažíme nasimulovat. Jednotlivá data je možné využít při projektování 

pomocí požárně inženýrského přístupu. Je ovšem důležité, aby data byla vybírána podle toho, za 

jakých podmínek byla získána a jak se přibližují simulované situaci, nikoliv podle toho, aby 

výsledek vyhovoval našim přáním a představám.  
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3 Praktická část 

Praktická část diplomové práce se zabývá posouzením evakuace v konkrétním domově pro 

seniory, rozdělena je na několik kapitol. V první kapitole je detailně popsán evakuovaný objekt. 

Druhá kapitola popisuje průběh cvičné evakuace jednoho oddělení a vyhodnocuje výsledky tohoto 

experimentu. Ve třetí kapitole je popsán software Pathfinder. Čtvrtá kapitola popisuje model 

cvičné evakuace daného oddělení za použití vstupních dat získaných z experimentu a je provedena 

validace tohoto modelu. Pátá kapitola se zabývá modelem evakuace celého objektu s použitím 

dat získaných z cvičné evakuace, s doplněním o data z literatury. Šestá kapitola hodnotí požární 

bezpečnost objektu z hlediska evakuace. Poslední kapitola shrnuje výsledky dotazníkového 

šetření, které bylo provedeno v domovech pro seniory v České republice. 

3.1 Centrum pro seniory Zahrada 

Cvičná evakuace proběhla ve spolupráci s Centrem pro seniory Zahrada, o.p.s. v Bystřici pod 

Hostýnem. Tato obecně prospěšná společnost provozuje sociální služby domov pro seniory 

a domov se zvláštním režimem.  

Stavba Centra pro seniory Zahrada probíhala od srpna 2010 do června 2012. Objekt je 

určen pro seniory, kteří pobírají starobní či invalidní důchod a nejsou schopni vést samostatný 

život ve svém domácím prostředí bez pomoci druhé osoby. První obyvatelé se do domova 

stěhovali v říjnu 2012. Kapacita ubytování je 74 osob, k dispozici je 40 jednolůžkových a 17 

dvoulůžkových pokojů. Do konce roku 2012 bylo do domova přijato 39 seniorů, kapacita objektu 

byla naplněna začátkem roku 2013. Od té doby je objekt plně obsazen. Věkové rozložení osob 

žijících v domově je patrné z obr. 9 [1]. 

 

obr. 9: Věkové rozdělení seniorů v Centru pro seniory Zahrada 

Aktuálně je v Centru pro seniory Zahrada zaměstnáno 55 osob, z toho je 33 pracovníků 

v sociálních službách v přímé obslužné péči. Na denní službě je ve všední dny standardně 
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přítomno 10 pracovníků v sociálních službách, 3 zdravotní sestry a 16 ostatních zaměstnanců 

(kanceláře, kuchyň, úklid, údržba). O víkendu je na denní službě standardně přítomno 

8 pracovníků v sociálních službách, 1 zdravotní sestra a 2 zaměstnanci kuchyně. Na noční službě 

jsou ve všední dny i o víkendech standardně přítomni 3 pracovníci v sociálních službách.  

Centrum pro seniory Zahrada je čtyřpodlažní nepodsklepený zděný objekt (obr. 10), který 

se skládá z centrální části, kde je umístěn hlavní vchod a schodiště, a ze dvou křídel, kde jsou 

pokoje ubytovaných, kanceláře a další místnosti sloužící pro chod domova. Ubytovací jednotky 

pro klienty se nacházejí jen do třetího nadzemního podlaží. Celkem je v domově pět oddělení, 

jedno slouží jako domov se zvláštním režimem, zbylé čtyři slouží jako domov pro seniory. 

Jednotlivá křídla svírají úhel 120 °, centrální část objektu tvoří v prvním nadzemním podlaží plnou 

plochu, ve zbývajících dvou patrech postupně ustupuje. Střecha objektu je sedlová. Vnitřní nosné 

konstrukce jsou z cihelných bloků Porotherm tl. 300 mm, vnitřní nenosné konstrukce jsou rovněž 

z cihelných bloků. Vnější nosné konstrukce jsou z cihelných bloků Porotherm tl. 365 mm. 

Zateplení je provedeno minerální vlnou tl. 80 mm. Stropní konstrukce a konstrukce vnitřního 

schodiště jsou monolitické železobetonové desky. Konstrukční systém objektu je nehořlavý. 

Požární výška objektu je 10,06 m. Půdorysy podlaží jsou uvedeny v Příloze 1. 

 

obr. 10: Centrum pro seniory Zahrada v Bystřici pod Hostýnem6 

 Objekt je vybaven elektrickou požární signalizací, hlásiči požáru, signalizačním panelem, 

obslužným polem požární ochrany, domácím rozhlasem s nuceným odposlechem a nouzovým 

osvětlením. Dále se v objektu nachází vnitřní odběrní místa a přenosné hasicí přístroje. Objekt 

není vybaven evakuačním výtahem. V objektu se nachází vnitřní centrální schodiště sloužící jako 

chráněná úniková cesta typu A s přirozeným větráním. Další dvě chráněné únikové cesty typu A 

tvoří vnější ocelové schodiště, která se nacházejí na průčelí obou křídel budovy. 

                                                 

6 Zdroj: http://www.cpszahrada.cz/katalog/13-letecke-snimky.html 
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3.2 Cvičná evakuace 

Tato kapitola popisuje přípravy, průběh a vyhodnocení cvičné evakuace jednoho oddělení domova 

pro seniory, která proběhla dne 12. 9. 2018. Evakuace se zúčastnilo 14 seniorů – 13 žen a 1 muž, 

3 pracovnice v sociálních službách a 4 hasiči v rámci prověřovacího cvičení. Simulován byl požár 

ve skladu se zdravotnickým materiálem – inkontinenčními pomůckami. Cílem cvičné evakuace 

bylo získání nových dat o pohybu a chování seniorů při evakuaci, a to především zjištění rychlosti 

pohybu evakuovaných osob po rovině a po schodišti dolů. Dalším cílem bylo ověření doby dojezdu 

profesionálních hasičů z požární stanice v Bystřici pod Hostýnem a jejich orientace v prostoru. 

Díky cvičné evakuaci si mohli pracovníci i hasiči vyzkoušet postup evakuace a manipulaci 

s evakuovanými osobami. Získané informace si mezi sebou mohou dále předávat tak, aby případná 

reálná evakuace byla co nejplynulejší.   

3.2.1 Popis evakuovaného oddělení 

Evakuované oddělení se nachází ve druhém nadzemním podlaží. Na oddělení se nachází 12 pokojů 

(označení C201 – C212), z nichž 9 je jednolůžkových a 3 jsou dvoulůžkové. V každém pokoji je 

vlastní sociální zařízení. Dále je na oddělení místnost pracovní terapie, pracovní rehabilitace, 

sklady zdravotního materiálu a sklad čistého prádla. Schéma evakuovaného oddělení je na obr. 11. 

 

obr. 11: Schéma evakuovaného oddělení 

Únik z oddělení na volné prostranství je možný po centrálním schodišti v rámci objektu 

(CHÚC A) nebo po evakuačním schodišti, které se nachází vně objektu. Cvičná evakuace je pro 

seniory fyzicky i psychicky náročný proces. V případě cvičné evakuace seniorů na volné 

prostranství je možné jejich ohrožení nestálým počasím. V případě horkého dne hrozí přehřátí 

organismu na slunci, v případě chladného nebo deštivého počasí hrozí podchlazení. Proto byla 

cvičná evakuace vedena pouze po vnitřním schodišti a ukončena byla v rámci objektu, aby senioři 

nebyli vystaveni zbytečným rizikům. Konkrétně byla evakuace ukončena v prvním nadzemním 

podlaží, nedaleko od schodiště tak, aby byla zahrnuta změna pohybu po ukončení chůze po 

schodišti. Venkovní evakuační schodiště tedy nebylo pro evakuaci využito. V objektu se nachází 

osobní výtahy, které ovšem nejsou evakuační, a proto nebyly využity k evakuaci. Vzhledem 
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k poloze místnosti, v níž vznikl požár, blízko venkovního únikového schodiště, byl protipožární 

zásah veden po tomto vnějším schodišti. Tím bylo mimo jiné zamezeno vzniku škod, které by 

mohly nastat při tahání požárních hadic uvnitř objektu. Hasiči tedy pro hašení využívali venkovní 

schodiště, pro následnou evakuaci už ale využívali jen vnitřní schodiště.  

Na evakuovaném oddělení je ubytováno 15 osob – 14 žen a 1 muž. Charakteristika osob 

podle schopnosti pohybu na jednotlivých pokojích je patrná z tab. 12, převažují osoby ležící. 

Cvičné evakuace se zúčastnilo pouze 14 osob, jelikož v den evakuace byla jedna osoba v domově 

ubytovaná teprve druhým dnem a nebylo by vhodné ji evakuací zatěžovat. Jedna z evakuovaných 

osob se zúčastnila pouze evakuace po rovině, evakuaci po schodišti dolů odmítla. Průměrný věk 

evakuovaných osob byl 86,7 let.  

tab. 12: Charakteristika osob na evakuovaném oddělení 

Pokoj Počet osob 
Schopnost pohybu 

1. osoba 2.osoba 

C201 1 s jednou berlí/holí   

C202 2 ležící neevakuovaná 

C203 1 samostatně chodící   

C204 1 na mechanickém vozíku   

C205 2 s jednou berlí/holí na mechanickém vozíku 

C206 1 ležící   

C207 1 s rolátorem (nevidomá)   

C208 1 ležící   

C209 1 ležící   

C210 1 s rolátorem (pohyb po rovině)   

C211 2 ležící  ležící 

C212 1 samostatně chodící   

3.2.2 Příprava a průběh cvičné evakuace 

Příprava cvičné evakuace začala v únoru 2018 oslovením paní ředitelky PhDr. Evy Winklerové 

z Centra pro seniory Zahrada v Bystřici pod Hostýnem a velitele požární stanice 

npor. Ing. Jaroslava Maniše. Během příprav cvičné evakuace byl vytvořen experimentální plán 

(Příloha 2), podle kterého se následně postupovalo.  

3.2.2.1 Příprava cvičné evakuace 

Prvním krokem při plánování cvičné evakuace byl výběr vhodného objektu domova pro seniory. 

Vytipovány byly tři domovy pro seniory v blízkosti bydliště autorky diplomové práce, konkrétně 

bylo vybíráno mezi Domovem pro seniory Radkova Lhota, Domovem pro seniory Přerov, který 

je součástí Sociálních služeb města Přerova a domovem pro seniory Centrum pro seniory Zahrada 

v Bystřici pod Hostýnem. Jako nejvhodnější byl zvolen domov pro seniory CPS Zahrada, jelikož 

se oproti ostatním objektům jedná o nový objekt postavený v letech 2010–2012 s uplatněním 
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aktuálních norem, zatímco zbylé dva objekty jsou zrekonstruované staré objekty, které byly 

vybudovány před zavedením norem požárního kodexu.  

 Oslovená paní ředitelka CPS Zahrada s cvičnou evakuací souhlasila a stanovila rozsah 

cvičné evakuace na jedno oddělení, které se nachází ve druhém nadzemním podlaží. Dále bylo 

dohodnuto, že simulována bude situace v noci, která se jeví jako nejkritičtější, protože jsou 

v objektu přítomni pouze 3 pracovníci a reakční doba klientů je z důvodu spánku nejdelší. Osloven 

byl také velitel požární stanice profesionálních hasičů v Bystřici pod Hostýnem, který souhlasil 

s účastí na cvičné evakuace a zvolil formu prověřovacího cvičení, tzn. že hasiči (kromě velitele 

stanice) nebyli dopředu o cvičné evakuaci informováni.  

 Měsíc před experimentem byl domluven termín cvičné evakuace na 12. 9. 2018, 

s přibližným začátkem v 9:30. Senioři museli být z etických důvodů o cvičné evakuaci dopředu 

informováni, proto byl sepsán článek, který seniory informoval o možném přínosu experimentu 

a žádal je o účast. Dále byly vytvořeny dokumenty GDPR o ochraně osobních údajů, které senioři 

dopředu podepsali. Velitel stanice zpracoval Plán prověřovacího cvičení (Příloha 4), který byl 

schválen ředitelem územního odboru Kroměříž. Zároveň velitel stanice informoval o cvičné 

evakuaci KOPIS Zlínského kraje. 

 Týden před plánovanou cvičnou evakuaci proběhla schůzka autorky diplomové práce, 

ředitelky CPS Zahrada a velitele požární stanice Bystřice pod Hostýnem, kde byl projednán 

experimentální plán a plánovaný průběh experimentu. Dále byla z Katedry konstrukcí pozemních 

staveb na Fakultě stavební ČVUT v Praze převzata technika k natáčení experimentu. Celkem bylo 

při experimentu použito 9 kamer GoPro Hero 3+ a 14 kamer Rollei ActionCam 415, 5 rozpěrných 

tyčí délky 115–290 cm a 8 tripodů.  

 Den před evakuací byly ve druhém nadzemním podlaží nainstalovány rozpěrné tyče, na 

něž byly upevněny držáky na kamery. Držáky byly rovněž upevněny na trubky topení. Dále byly 

přeměřeny rozměry dveří, únikové chodby a schodiště. Paní ředitelka informovala personál 

o experimentu a 3 pracovnice v sociálních službách, které se cvičné evakuace aktivně účastnily, 

seznámila s průběhem experimentu. Pracovnice byly informovány, že shromaždiště bude v prvním 

nadzemním podlaží v prostoru jídelny a evakuace nebude probíhat na volné prostranství. 

 

obr. 12: Schéma rozmístění kamer v 1. NP 
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obr. 13: Schéma rozmístění kamer ve 2. NP 

V den experimentu byly do připravených držáků a tripodů umístěny kamery a na podlahu 

byly nalepeny červené pásky označující kontrolní body a místo ukončení evakuace. Rozmístění 

kamer a kontrolních bodů je patrné z obr. 12 a obr. 13, fotografie umístění některých kamer jsou 

v Příloze 3. Kvůli simulaci nočního provozu byla uzavřena příjezdová brána, která bývá otevřena 

jen během dne. V 9:15 bylo zahájeno zapínání kamer a synchronizace času.  

3.2.2.2 Průběh cvičné evakuace 

Experiment byl zahájen v 9:25 údržbářem objektu, který pomocí doutnajících novin umístěných 

na tyči zaktivoval kouřový hlásič ve skladu zdravotnického materiálu. Tím došlo v 9:26 ke 

spuštění požárního alarmu v režimu předpoplach, na nějž reagovaly přítomné pracovnice. Vedoucí 

směny nejdříve běžela do sesterny (ohlašovny požáru) na vedlejším oddělení, kde na obslužném 

panelu EPS zjistila, ve které místnosti došlo k zahoření. Poté se vydala zkontrolovat místo vzniku 

požáru a zjistila, že na místě opravdu hoří. Během přesunu z místa požáru zpět k ohlašovně požáru 

dala v čase 9:27 příkaz zbylým dvěma pracovnicím k zahájení evakuace oddělení zasaženého 

požárem. V ohlašovně požáru přepnula na obslužném panelu požární alarm z režimu předpoplach 

do režimu poplach, čímž došlo ke spuštění rozhlasu, který dával pokyn k evakuaci osob z objektu. 

Následně se snažila zavolat z pevné linky na číslo 150, vytáčení ovšem dvakrát selhalo, a proto 

použila mobilní telefon, z něhož bylo volání bez problémů. Pracovnice nahlásila místo a rozsah 

požáru, funkci objektu a počet osob s upozorněním na omezenou schopnost pohybu. Poté zajistila 

v 9:33 otevření příjezdové brány do objektu a vně objektu vyčkávala na příjezd hasičů. Po jejich 

příjezdu v 9:36 je pracovnice seznámila se vzniklou situací a následně začala s pomocí při 

evakuaci osob. Hasiči byli dále informováni velitelem stanice, který byl od začátku cvičné 

evakuace přítomný v objektu, že se jedná o cvičnou evakuaci, a tudíž bude proveden zásah bez 

zavodnění požárních hadic.   
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 V 9:27 vyšly z pokoje první dvě evakuované osoby schopné samostatného pohybu 

a samostatně zahájily svou evakuaci. Poté se přidala další osoba, která ke svému pohybu používá 

hůl. Všechny tyto tři osoby se samostatně přesunuly po rovině a dále po schodišti dolů do jídelny, 

která sloužila jako shromaždiště. Další osoba, která vyšla samostatně ze svého pokoje, se 

přemístila za pomocí rolátoru na podestu, kde zůstala stát a vyčkávala na pomoc při pohybu po 

schodišti dolů. Následovala ji další osoba s rolátorem, které pomohla vyjít z pokoje pracovnice, 

protože osoba je nevidomá. Pohyb po chodbě má tato osoba natolik nacvičený, že se i přes 

nevidomost samostatně přesunula na podestu, kde jí s orientací pomohla již přítomná první osoba 

a společně zůstaly vyčkávat na pomoc. Dále svůj pokoj opustil manželský pár, žena pohybující se 

s jednou holí a muž na mechanickém vozíku. Společně se přemístili na podestu, kde se pán zastavil 

na straně, aby nepřekážel a paní se pokusila sejít po schodišti dolů. Po překonání prvního schodu 

dolů se zastavila, 8,5 min zde stála a následně se vrátila zpět na podestu, aby vyčkala na pomoc.  

Následně byla evakuována první ležící osoba pomocí evakuační podložky. Osobu 

evakuovaly dvě pracovnice z pokoje na podestu, kde ji nechaly ležet a vrátily se pro další ležící 

osobu. Vzápětí se k nim přidala vedoucí směny a pomáhala jim v pokoji s přípravou osoby 

k evakuaci. Po opuštění pokoje pokračovaly v evakuaci této osoby dvě pracovnice a třetí se 

přesunula do dalšího pokoje, odkud evakuovala na podestu osobu na mechanickém vozíku. Poté 

byly postupně evakuovány na podestu stejným postupem další dvě ležící osoby. Vedoucí směny 

se následně přemístila k hořící místnosti, kde vyčkávala na hasiče. Zbylé dvě pracovnice zatím 

evakuovaly z pokoje další ležící osobu. V 9:41 hasiči vstoupili do budovy a zahájili protipožární 

zásah. Ve stejnou dobu začaly dvě pracovnice evakuovat ležící osoby z podesty po schodišti dolů 

do místa shromaždiště. Po evakuování dvou ležících osob se k nim přidala i vedoucí směny. 

Postupně byly dvěma pracovnicemi po schodišti dolů evakuovány zbylé tři ležící osoby a třetí 

pracovnice pomáhala sejít schody paní o holi.  

Mezitím hasiči v 9:43 zlikvidovali požár a v 9:45 se plynule přidali k evakuaci. V tu chvíli 

zbývalo evakuovat po schodišti dolů dvě osoby na mechanickém vozíku a dvě osoby s rolátorem. 

Dva hasiči snesli první osobu na mechanickém vozíku na mezipodestu, kde ji předali dalším 

dvěma hasičům, kteří pokračovali v evakuaci po schodišti dolů a pod schodištěm osobu předali 

třetí pracovnici, která osobu odvezla do místa shromaždiště. Hasiči se následně vrátili pro druhou 

osobu na mechanickém vozíku, kterou stejným způsobem snesli dolů. Během toho pomáhaly 

dvě pracovnice sejít po schodišti dolů nevidomé paní, která k pohybu po rovině používá rolátor. 

Druhá osoba s rolátorem vyčkávající na podestě evakuaci po schodišti dolů odmítla. 

V 9:48 vedoucí směny hasičům ohlásila, že jsou již evakuovány všechny osoby. Velitel zásahu 

ale požádal o přepočítání osob a ukázalo se, že jedna osoba chybí a v evakuaci se pokračovalo. 

Poslední evakuovanou osobou byla ležící osoba, kterou k evakuaci připravily pracovnice a dále 

již osobu evakuovali hasiči až do místa shromaždiště. Poté byla evakuace v 9:52 ukončena. 

Podrobný časový průběh experimentu je uveden v tab. 13. Tabulka je rozdělena na čas reálný, 

který udává skutečný čas na hodinách a čas relativní, jehož počátek je v okamžiku, kdy došlo ke 

spuštění alarmu. 
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tab. 13: Časový průběh cvičné evakuace 

Fáze cvičné evakuace 
Čas [hh:mm:ss] 

Reálný Relativní 

Zahájení tvorby dýmu 9:25:55   

Spuštění alarmu 9:26:16 0:00:00 

Zjištění místa požáru na obslužném panelu EPS 9:26:41 0:00:25 

Kontrola místa požáru 9:27:06 0:00:50 

První senior samostatně zahajuje evakuaci 9:27:07 0:00:51 

Pokyn vedoucí směny k zahájení řízené evakuace  9:27:15 0:00:59 

Ohlášení na 150 (začátek hovoru) 9:29:52 0:03:36 

Ohlášení na 150 (konec hovoru) 9:30:51 0:04:35 

Oznámení požáru na požární stanici 9:32:08 0:05:52 

Velitel stanice HZS obdržel SMS o požáru 9:32:09 0:05:53 

Otevření brány 9:33:06 0:06:50 

Výjezd HZS 9:33:24 0:07:08 

Příjezd HZS 9:36:27 0:10:11 

Začátek protipožárního zásahu v hořící místnosti 9:41:42 0:15:26 

Likvidace požáru 9:43:21 0:17:05 

Vstup HZS do budovy – začátek evakuace  9:45:01 0:18:45 

Ukončení evakuace – první 9:48:57 0:22:41 

Ukončení evakuace – druhé a konečné 9:52:00 0:25:44 

3.2.3 Poznatky z cvičné evakuace 

Během cvičné evakuace byly vypozorovány problémy, z kterých se lze poučit do budoucna či je 

rovnou napravit. Zároveň pracovnice postupovaly při evakuaci velmi dobře a jejich chování je 

možné předkládat ostatním pracovnicím jako dobrý příklad při školení požární ochrany. V této 

kapitole jsou shrnuty nejdůležitější poznatky z cvičné evakuace. Hodnocení prověřovacího cvičení 

velitelem požární stanice je uvedeno v Příloze 5. 

Vedoucí pracovnice měla za úkol ohlásit požár na číslo 150, kde byli o cvičné evakuaci 

dopředu informováni. Zjistilo se ale, že volání na číslo 150 nefunguje. Proto pracovnice použila 

svůj mobilní telefon, odkud proběhlo volání bez problému. Zjištění, že číslo 150 nefunguje, 

předala po ukončení cvičné evakuace paní ředitelce, která nechala problém vyřešit a volání na 

číslo 150 je opět funkční.  

Vedoucí pracovnice nevyčkávala na při příjezd hasičů před hlavním vchodem, ale před 

objektem na místě, odkud byla dobře vidět z křižovatky a mávala hasičům, což bylo velmi 

prozřetelné. Navedla tak na křižovatce hasiče k hlavní bráně vedoucí k objektu.  

Po předchozí domluvě vedoucí pracovnice nezajišťovala hlavní přívody médií. Velitel 

HZS se ale neujistil, zda jsou uzavřené nebo ne. Hasiči simulovali reálnou situaci a nezjištění stavu 

médií by mohla být fatální chyba.  

V případě cvičné evakuace formou prověřovacího cvičení bylo velitelem stanice 

rozhodnuto, kudy bude veden protipožární zásah a tato informace byla sdělena veliteli zásahu. 
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V reálném případě by bylo na veliteli zásahu, aby rozhodl, kudy vstoupí do objektu a kudy budou 

taženy požární hadice.  

 Někteří příslušníci HZS neměli zkušenosti s evakuací osob na mechanickém vozíku a na 

evakuačních podložkách. S osobami na evakuačních podložkách je nutné manipulovat podle 

jistých zásad, např. před zafixováním pomocí popruhů dát osobám na hrudník polštář, aby bylo 

zabráněno poranění hrudníku. Dále není dobré podložky při tahání nadzvedávat, aby se osoby 

příliš neohýbaly, podložku stačí pouze táhnout.  

 Při evakuaci personál i senioři zamykali pokoje. To by se při požáru nemělo dělat, jelikož 

by docházelo ke zbytečnému zdržení evakuace.  

 Po ukončení evakuace bylo zjištěno, že byla jedna osoba zapomenuta na pokoji. Velitel 

zásahu přijal informaci od vedoucí pracovnice, že jsou již evakuovány všechny osoby a prohlásil 

evakuaci za ukončenou. Hasiči by měli provést dodatečnou kontrolu, zda se na oddělení opravdu 

již nikdo nenachází. V tomto případě bylo vidět, že problém byl způsoben nepozorností a méně 

vážným přístupem, jelikož se jednalo pouze o cvičnou evakuaci.    

3.2.4 Sledované parametry a způsob jejich vyhodnocení 

Záznamy z kamer pořízené během cvičné evakuace byly časově synchronizovány a vyhodnoceny 

v programu Adobe Premiere Pro CC 2017. Celkem bylo na 22 kamer pořízeno cca 10 hodin video 

záznamu s rozlišením 1280 × 720 pixelů.  

3.2.4.1 Rychlost pohybu  

Rychlost pohybu po rovině byla měřena na chodbě, která je široká 2,25 m. Pro měření rychlosti 

osob po rovině byla chodba ve druhém nadzemním podlaží rozdělena na 4 úseky, vizte obr. 13, 

z nichž první tři úseky byly dlouhé 9 metrů a čtvrtý úsek byl dlouhý 7,7 m. Ve čtvrtém úseku 

musely osoby projít otevřenými dveřmi o šířce 1,1 m. Na hranicích úseků byly kontrolní 

body – červené pásky nalepené na podlaze. V místě kontrolních bodů byly pod stropem umístěny 

na rozpěrných tyčích kamery, mířící kolmo dolů, z jejichž záběrů byly odečítány časy průchodu 

jednotlivých osob a byly tak získány doby pohybu osob v daných úsecích, vizte obr. 14. U osob 

chodících byl za okamžik průchodu považován čas, kdy střed ramen osoby byl nad kontrolním 

bodem. U osob na vozíku byly odečítány časy, kdy byla přední hrana vozíku nad kontrolním 

bodem. U osob ležících byly odečítány časy, kdy byla zadní hrana matrace na čáře kontrolního bodu.  

 

obr. 14: Průchod kontrolním bodem č. 4 – zleva osoba chodící, osoba na vozíku a osoba ležící 
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Rychlost pohybu po schodišti dolů byla měřena na dvouramenném schodišti, jehož půdorys 

je patrný z obr. 15. Ramena schodiště jsou široká 1800 mm, průchozí šířka mezi zábradlím je 

1600 mm. Výška schodišťových stupňů je 169,6 mm, šířka 300 mm. Mezipodesta je široká 

2065 mm, průchozí šířka mezi zábradlím je 1865 mm. První schodišťové rameno má 11 stupňů, 

druhé rameno má 12 stupňů. Schodiště má sklon 32 °. Délka schodiště je 10518 mm. Délka 

schodiště je měřena v místě výstupní čáry s uvažováním sklonu schodiště. Výška horní hrany 

madel zábradlí je 102 cm.   

 

obr. 15: Půdorys schodiště 

Pro určení rychlosti pohybu po schodišti dolů byla zjišťována doba, po kterou osobám trvá 

pohyb po schodišti dolů mezi kontrolními body č. 6 a č. 7, které jsou patrné z obr. 12. Při vstupu 

na schodiště byl za průchod kontrolním bodem č. 6 v případě chodících osob považován došlap na 

první schodišťový stupeň. U ležících osob byly zaznamenávány časy, kdy přední hrana matrace 

byla v úrovni hrany prvního schodišťového stupně. Za průchod kontrolním bodem při evakuaci 

osob na mechanickém vozíku byl uvažován první došlap hasiče na první schodišťový stupeň. 

Okamžik, kdy je průchod kontrolním bodem zaznamenáván, je patrný z obr. 16. Při výstupu 

ze schodiště byl za průchod kontrolním bodem č. 7 považován u chodících osob první došlap na 

poslední schodišťový stupeň, u osob na mechanické vozíku došlap prvního hasiče na poslední 

schodišťový stupeň. U ležících osob byly zaznamenávány časy, kdy přední hrana matrace byla 

v úrovni hrany posledního schodišťového stupně.  

 

obr. 16: Průchod kontrolním bodem č. 6 – zleva osoba chodící, osoba na vozíku a osoba ležící 

Rychlost pohybu byla vypočítána ze vztahu: 

 𝑣 =  
𝑠

𝑡
 [𝑚/𝑠] (4) 

v …  rychlost pohybu [m/s] 

s …  délka úseku [m] 

t …  doba pohybu [s] 



Kapitola 3: Praktická část  

46 

 

3.2.4.2 Doba do zahájení pohybu 

U osob, které se pohybovaly samostatně, byla zjišťována doba do zahájení pohybu. Za tuto dobu 

je považován čas, který uběhl od spuštění alarmu do doby, kdy osoby začaly otevírat dveře. 

Z etických důvodů nebylo možné instalovat kamery v pokojích klientů a pozorovat dobu reakce 

a přesnou dobu do zahájení pohybu.   

3.2.4.3 Doba přípravy ležících osob k evakuaci na evakuačních podložkách 

Ležící osoby mají pod matrací trvale umístěnou evakuační podložku. V případě evakuace je nutné 

zpod matrace vytáhnout upevňovací popruhy a zapnout je přes evakuovanou osobu. Poté je 

matrace i s osobou stáhnuta dolů z postele a dále je matrace tažena po zemi. Přípravu osob na 

evakuaci prováděla jedna až dvě pracovnice, následnou evakuaci na evakuačních podložkách 

prováděly vždy dvě pracovnice. Za dobu přípravy ležících osob na evakuaci na evakuačních 

podložkách se považuje čas, který uplyne od otevření dveří do pokoje evakuované osoby jednou 

z pracovnic do překročení hrany prahu přední hranou matrace s evakuovanou osobou. 

3.2.4.4 Doba evakuace 

Jako celková doba evakuace je uvažován čas, který uplynul od spuštění alarmu do okamžiku, kdy 

byly evakuovány všechny osoby z daného oddělení a velitel hasičů oznámil konec evakuace.  

3.2.4.5 Rozměry osob 

Jedním z důležitých vstupních parametrů, který je nutné zadávat do modelu evakuace, je rozměr 

osob. Proto byla po skončení experimentu chodícím osobám změřena šířka ramen. Dále byla 

změřena šířka rolátoru, mechanických vozíků a matrací. Šířka ramen byla změřena též u hasičů, 

jelikož při zásahu v plné výzbroji mají zcela jistě větší šířku ramen než v běžném oblečení. Měření 

šířky ramen chodících osob a hasičů bylo anonymní. 

3.2.4.6 Doba volného rozvoje požáru 

Během experimentu byla sledována i doba volného rozvoje požáru, tedy doba, která uplynula od 

spuštění požárního poplachu do příjezdu HZS a do doby bojového rozvinutí. Doba volného rozvoje 

požáru určuje dobu, po kterou se požár volně šíří bez zásahu lidského činitele. Tedy kolik času 

uplyne od vzniku požáru do okamžiku zahájení hasebního zásahu a evakuace. [21] Tato doba se 

běžně určuje při zpracovávání dokumentace zdolávání požáru a cvičná evakuace umožnila 

porovnání výpočtu s reálnou situací. Doba volného rozvoje požáru se vypočítá ze vztahu: 

 𝑡𝑉𝑅 = 𝑡𝑍𝑃 + 𝑡𝑂𝐻 + 𝑡𝑣 + 𝑡𝑗 + 𝑡𝐵𝑅 [𝑚𝑖𝑛]  (5) 

tZP …  doba zpozorování požáru [min] 

tOH …  doba ohlášení požáru jednotce PO [min] 

tv …  doba výjezdu jednotky PO [min] 

tj …  doba jízdy jednotky PO k požáru [min], 𝑡𝑗 =
60 × 𝐿

𝑣𝑗
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 L…vzdálenost k místu požáru [km] 

 vj… průměrná rychlost jízdy požárních automobilů = 30 km/h 

tBR … doba bojového rozvinutí první jednotky u požáru 

Výpočet doby volného rozvoje požáru v CPS Zahrada:  

Cvičné evakuace se zúčastnila jednotka HZS ZLK z požární stanice typu P1 v počtu 1 + 3 osob 

s technikou CAS 20/400/240 na podvozku Tatra. Jedná se o jednotku požární ochrany kategorie 

JPO I. Vzhledem k tomu, že evakuace domova pro seniory byla cvičná, doba do zpozorování 

požáru nevzniká a není stanovena. V objektu je instalována EPS. V okamžiku, kdy požární hlásič 

zaznamená požár, dochází k přenosu informace o požáru na obslužný panel a k vyhlášení alarmu. 

Vedoucí pracovník poté musí na obslužném panelu zjistit, kde hoří, zkontrolovat místo požáru 

a následně ohlásit požár na operační středisko, které o požáru informuje dotčenou jednotku požární 

ochrany. Doba ohlášení požáru jednotce se předpokládá 5 min. Doba výjezdu je pro JPO I 2 min. 

Vzdálenost požární stanice od objektu domova pro seniory je cca 1,5 km. Průměrná rychlost jízdy 

je uvažována 30 km/h (úzká komunikace, průjezd městem). Po příjezdu hasičů na místo požáru 

hasiči zahájí bojové rozvinutí. Doba bojového rozvinutí se předpokládá 5 minut. Doby jsou 

uvažovány na základě informací poskytovaných MV GŘ HZS ČR [22]. 

𝑡𝑉𝑅 = 𝑡𝑍𝑃 + 𝑡𝑂𝐻 + 𝑡𝑣 + 𝑡𝑗 + 𝑡𝐵𝑅 = 0 + 5 + 2 +
60 × 1,5

30
+ 5 = 15 𝑚𝑖𝑛 

3.2.5 Výsledky experimentu a diskuze 

V této kapitole jsou uvedeny výsledky jednotlivých sledovaných parametrů, které byly získány při 

cvičné evakuaci. Výsledky jsou porovnány s hodnotami z literatury, které jsou uvedeny 

v teoretické části diplomové práce.  

3.2.5.1 Rychlost pohybu 

V tab. 14 jsou uvedeny doby pohybu osob po rovině v jednotlivých úsecích a jejich průměrné 

rychlosti pohybu. V úsecích č. 1 až 3 byl pohyb osob plynulý, v úseku č. 4 docházelo k zastavování 

osob. Proto jsou v tabulce uvedeny jak hodnoty, kdy byly z doby pohybu odečteny doby zastavení 

(sloupec „bez pauz“), tak i hodnoty doby pohybu, které zahrnují zastavování osob (sloupec 

„pauzy“). U každé osoby byla vydělením uražené dráhy časem získána průměrná rychlost pohybu 

bez doby, kdy osoby stály – movement speed. U osob, které se během pohybu zastavily, byla 

vypočítána také průměrná rychlost včetně zastavení – modelling speed. Pojmy movement speed 

a modelling speed byly zavedeny v [23].   

V úseku č. 1 se pohybovaly 2 osoby, v úseku č. 2 se pohybovalo 7 osob a v úseku č. 3 bylo 

12 osob. Pohyb v úsecích č. 1 až 3 byl plynulý. V úseku č. 4 se pohybovalo 14 osob a docházelo 

zde ke značnému zpomalování či dokonce zastavování osob. To bylo způsobeno tím, že kontrolní 

bod č. 5 se nacházel v blízkosti podesty, kde docházelo ke shromažďování osob před evakuací po 

schodišti dolů. 
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tab. 14: Doba a rychlost pohybu osob po rovině 

Osoba dle druhu pohybu 

Doba pohybu [s] Rychlost pohybu [m/s] 

Úsek 1 Úsek 2 Úsek 3 
Úsek 4 

bez pauz 

Úsek 4 

pauzy Movement 

speed 

Modelling 

speed 
l = 9 m l = 9 m l = 9 m l = 7,7 m l = 7,7 m 

Chodící č. 1       10,2   0,76 0,76 

Chodící č. 2     7,0 9,9 21,2 0,99 0,59 

O holi č. 1       12,2   0,63 0,63 

O holi č. 2   26,8 26,6 24,5   0,33 0,33 

S rolátorem č. 1     22,4 17,2   0,42 0,42 

S rolátorem č.2 – nevidomá 18,1 19,6 18,6 33,6 38,3 0,39 0,37 

Na vozíku č. 1 – samostatná   23,4 21,6 18,5   0,40 0,40 

Na vozíku č. 2 – s asistencí   4,5 4,6 5,0   1,82 1,82 

Ležící č.1 3,5 3,5 3,9 7,9   1,85 1,85 

Ležící č.2   3,0 3,3 5,6   2,15 2,15 

Ležící č.3     5,3 6,9 22,4 3,13 0,60 

Ležící č.4     3,7 4,6   2,01 2,01 

Ležící č.5     4,5 6,7 17,6 1,49 0,76 

Ležící č.6   5,3 5,4 5,0   1,63 1,63 

K zastavení v úseku č. 4 došlo u chodící osoby č. 2, u nevidomé osoby a u osob ležících. 

Chodící osoba č. 2 se zastavila u výtahů, kde stála zaměstnankyně domova, která kontrolovala, 

aby nebyly k evakuaci využity výtahy. Společně si chvíli povídaly (zdržení 11,3 s) a následně tato 

osoba dostala pokyn k pokračování v pohybu po rovině a dále po schodišti dolů. Nevidomá osoba 

pohybující se s rolátorem zvládla plynule pohyb po rovině až k výtahu, kam je naučená bez 

problémů dojít, poté ale narazila do nástěnky a měla problém s dalším pohybem, což způsobilo 

její zdržení (4,76 s). Pomohla jí jiná osoba, která již vyčkávala na podestě.  

 

obr. 17: Osoby shromážděné na podestě 
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Ležící osoby byly nejprve všechny evakuovány na chodbu v centrální části objektu, která 

je částečně tvořena podestou a až následně po schodišti dolů. Na podestě tak vyčkávalo na 

evakuaci mnoho osob (vizte obr. 17), s kterými bylo nutné manipulovat, aby se zde všichni vešli 

a tato manipulace způsobila zpomalení pohybu v úseku 4, kdy osoby vyčkávaly, až budou mít 

volný prostor k pohybu. U ležící osoby č. 3 a 5 došlo k zastavení pohybu, když pracovnice 

uspořádávaly ostatní osoby na podestě, aby mohly následně pokračovat v pohybu a přesunout 

ležící osoby až na podestu (zdržení 15,5 s u ležící osoby č. 3 a 10,9 s u osoby č. 5). 

Rychlosti osob jsou značně závislé na jejich vitalitě. Je vidět, že pohyb na mechanickém 

vozíku s asistencí je násobně rychlejší než pohyb bez asistence. Ležící osoby č. 1 až 5 evakuovaly 

pracovnice, u osoby č. 5 došlo ke zpomalení z důvodu přeplněné podesty. Ležící osobu č. 6 

evakuovali hasiči, kteří s evakuací pomocí evakuačních podložek neměli zkušenosti a na rozdíl od 

personálu se tak pohybovali pomaleji.  

V tab. 15 je uvedena doba pohybu a rychlost osob po schodišti dolů. Osoby chodící bez 

kompenzačních pomůcek a osoba o holi č. 1 se pohybovaly po schodišti samostatně. Osoba o holi 

č. 2 vyžadovala při pohybu po schodišti dolů pomoc jedné pracovnice. Nevidomé osobě, která 

se  po rovině pohybuje s rolátorem, pomáhaly po schodišti dolů dvě pracovnice. Osoby na 

mechanickém vozíku snesli vždy dva hasiči. Ležící osoby byly evakuovány taktéž za pomoci dvou 

pracovnic, ležící osobu č. 6 evakuovali 2 hasiči. Osoba s rolátorem č. 1 evakuaci po schodišti 

dolů odmítla. Při pohybu po schodišti nedocházelo k zastavování osob, které by ovlivňovalo 

movement speed, proto nebyla určována modelling speed. 

tab. 15: Doba a rychlost pohybu osob po schodišti dolů 

Osoba dle druhu pohybu Doba pohybu [s] Rychlost [m/s] 

Chodící č. 1 57,1 0,18 

Chodící č. 2 54,9 0,19 

O holi č. 1 55,5 0,19 

O holi č. 2 116,6 0,09 

S rolátorem č. 1 x x 

S rolátorem č.2 - nevidomá 71,2 0,15 

Na vozíku č. 1 - samostatná 45,3 0,23 

Na vozíku č. 2 - s asistencí 41,4 0,25 

Ležící č.1 16,9 0,62 

Ležící č.2 21,2 0,50 

Ležící č.3 16,0 0,66 

Ležící č.4 25,3 0,42 

Ležící č.5 21,7 0,48 

Ležící č.6 23,1 0,45 

Hodnoty vypočítané průměrné rychlosti osob dle druhu pohybu jsou uvedeny v tab. 16. 

Průměrná rychlost pohybu po rovině je rozdělena na movement speed a modelling speed. Je vidět, 

že nejvyšších rychlostí bylo dosahováno při asistované evakuaci. Snášení osob na mechanickém 

vozíku je sice rychlejší, než pohyb chodících osob, ale je velmi fyzicky náročné. Oproti tomu 
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evakuace ležících osob pomocí evakuačních podložek je velmi rychlá a při správném provední 

není tak fyzicky náročná. Při pohybu po rovině je nutné tahat ležící osoby, což velmi zjednodušuje 

klouzavý povrh podložky, při pohybu po schodišti dolů je potřeba matrace pouze brzdit. 

tab. 16: Rychlost pohybu osob po rovině a po schodišti dolů 

 

Vypočítané hodnoty průměrných rychlostí po rovině a po schodišti dolů jsou v tab. 17 

porovnány s dostupnými hodnotami z literatury, které jsou uvedeny v kapitole 2.4.2. Samostatně 

chodící osoby se po schodišti dolů pohybovaly výrazně pomaleji, než uvádí studie, stejně tak osoby 

o holi. Osoby s rolátorem se po rovině pohybovaly pomaleji než v uvedených studiích, rychlost 

pohybu po schodišti dolů byla téměř shodná. Po rovině se osoba na vozíku samostatně pohybovala 

dvakrát pomaleji než v uvedené studii, zatímco osoba na vozíku s asistencí se pohybovala rychleji. 

Rychlost evakuace na evakuačních podložkách byla při pohybu po rovině vyšší, ale při pohybu po 

schodišti dolů byla nižší. Rozdíly v rychlostech mohou být způsobeny odlišnou dispozicí 

evakuovaného prostoru, jinými rozměry otvorů a schodiště. Dále má jistě značný vliv množství 

osob, u nichž byly v jednotlivých studiích rychlosti pohybu zjišťovány. Pro přesnější výsledky by 

bylo vhodnější, kdyby se cvičné evakuace zúčastnilo více osob, což ale nebylo evakuovaným 

domovem pro seniory povoleno.  

tab. 17: Srovnání zjištěných průměrných rychlostí s hodnotami z literatury 

 

Rychlost pohybu byla vypočítána také u personálu – pracovnic v sociálních službách, a to 

po rovině a po schodišti nahoru, kdy se pracovnice pohybovaly samostatně a neasistovaly některé 

z evakuovaných osob. Rychlost pohybu po schodišti dolů určována nebyla, protože při tomto 

pohybu pracovnice vždy někomu asistovaly a jejich rychlost byla ovlivněna rychlostí evakuované 

osoby. Rychlost pohybu je u personálu určena zvlášť pro vedoucí směny a zvlášť pro ostatní 

pracovnice. Vedoucí směny zajišťovala kontrolu místa požáru, ohlášení požáru na operační 

středisko a dále komunikaci s hasiči. Na evakuaci osob se podílela pouze částečně, tudíž u ní 

Prům. rychl. Min Max σ Prům. rychl. Min Max σ Prům. rychl. Min Max σ

Chodící 0,87 0,76 0,99 0,11 0,67 0,59 0,76 0,08 0,19 0,18 0,19 0,00

O holi 0,48 0,33 0,63 0,15 0,48 0,3 0,6 0,2 0,14 0,09 0,19 0,05

S rolátorem 0,40 0,39 0,42 0,02 0,39 0,37 0,42 0,03 0,15

Na vozíku - samostatná 0,40 0,40

Na vozíku - s asistencí 1,82 1,82

Ležící 2,04 1,49 3,13 0,53 1,50 0,60 2,15 0,66 0,52 0,42 0,66 0,09

0,01
–

–

Po rovině

0,24
–

–

Movement Modelling

Rychlost pohybu [m/s]

Osoba dle druhu pohybu Po schodišti

–

0,23 0,25

Cvičná evakuace Modelling [15] [17] [18] Cvičná evakuace [15] [16] [17] [18]

Samostatně chodící 0,87 0,67 0,70 0,95 0,19 0,47 0,29 0,36

O holi/berli 0,48 0,48 0,43 0,81 0,14 0,20 0,25 0,32

S rolátorem 0,40 0,39 0,57 0,15 0,16

Na vozíku - samostatně 0,40 0,40 0,89 0,21

Na vozíku - s asistencí 1,82 1,82 1,30 1,50

Ležící - evak. Podložka 2,04 1,50 0,90 0,52 0,62

Specifikace osoby

–

– –

Průměrná rychlost [m/s]

–

Po rovině

0,24 0,57

Po schodišti dolů

–

–
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nedocházelo k velké únavě z evakuace ležících osob a opakovanému pohybu po schodišti a její 

pohyb byl značně rychlejší než u ostatních pracovnic, které po celou dobu evakuace pomáhaly 

s pohybem evakuovaným osobám. Rychlost pohybu pracovnic je uvedena v tab. 18, rychlost 

pohybu vedoucí směny je uvedena v tab. 19. 

tab. 18: Rychlost pohybu pracovnic – bez vedoucí směny 

Rychlost pohybu po rovině [m/s] Rychlost pohybu po schodišti dolů [m/s] 

Průměrná rychlost Min Max σ Průměrná rychlost Min Max σ 

1,72 1,70 1,75 0,03 1,10 0,91 1,29 0,19 

tab. 19: Rychlost pohybu vedoucí směny 

Rychlost pohybu po rovině [m/s] Rychlost pohybu po schodišti dolů [m/s] 

Průměrná rychlost Min Max σ Průměrná rychlost Min Max σ 

3,62 2,70 4,71 0,64 0,84 0,79 0,89 0,05 

3.2.5.2 Doba do zahájení pohybu 

U osob schopných samostatného pohybu, které nepotřebovaly asistenci s opuštěním pokoje, byla 

zjištěna doba do zahájení pohybu, vizte tab. 20, která uplynula od spuštění alarmu do okamžiku, 

kdy osoby začaly otevírat dveře. Chodící osoba č. 1 vyšla ze svého pokoje, zavřela dveře 

a vyčkávala. Do pohybu se dala až v okamžiku, kdy dostala pokyn od pracovnice, že má zahájit 

evakuaci. Proto je u této osoby doba do zahájení pohybu uvažována až do okamžiku, kdy dostala 

pokyn od pracovnice, nikoliv do okamžiku, kdy začala otevírat dveře. Osoba s rolátorem č. 2 byla 

z pokoje vyvedena za asistence sestry, proto u ní nebyla doba do zahájení pohybu určena. Stejně 

tak není tato doba určena u osob ležících, které byly závislé na asistenci pracovnic. Osoba na 

mechanickém vozíku č. 2 zahájila svůj pohyb samostatně. V době, kdy začala otevírat dveře, ale 

okolo jejího pokoje procházela jiná paní o holi, která otevírající se dveře zavřela, aby tak zabránila 

nárazu dveří do její osoby. Paní na vozíku tak zůstala v pokoji a dále se již samostatně dveře otevřít 

nesnažila a vyčkala na asistenci pracovnice. Dá se předpokládat, že v případě, kdy by jí nic 

nezabránilo v otevření dveří, by se pohybovala samostatně až na podestu.  

tab. 20: Doba do zahájení pohybu 

Osoba dle druhu pohybu 
Doba do zahájení pohybu 

[s] [mm:ss] 

Chodící č. 1 51 0:51 

Chodící č. 2 64 1:04 

O holi č. 1 95 1:35 

O holi č. 2 125 2:05 

S rolátorem č. 1 70 1:10 

Na vozíku č. 1 125 2:05 

Na vozíku č. 2 151 2:31 

Průměrná doba do zahájení pohybu 97 1:37 

Min 51 0:51 

Max 151 2:31 

Směrodatná odchylka 35 0:35 
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Je nutné brát v potaz, že osoby byly dopředu o cvičné evakuaci informovány a věděly 

i přibližný čas začátku evakuace, takže vyhlášením požárního poplachu nebyly překvapeny a doba 

do zahájení pohybu je tak velmi krátká. V noci, kdy většina osob spí, by doba do zahájení pohybu 

byla značně delší a zahrnovala by i dobu do probuzení ze spánku.  

V literatuře nejsou dostupné informace o době do zahájení pohybu při cvičné evakuaci 

v domovech pro seniory nebo podobných provozech, které by bylo vhodné porovnávat 

s hodnotami získanými z experimentu.  

3.2.5.3 Doba přípravy ležících osob k evakuaci na evakuačních podložkách 

V rámci cvičné evakuace bylo za pomoci evakuačních podložek evakuováno celkem 6 ležících 

osob. Tyto osoby bylo nutné na evakuaci přichystat. Zjištěná doba přípravy ležících osob 

k evakuaci na evakuačních podložkách je uvedena v tab. 21. 

tab. 21: Doba přípravy ležících osob k evakuaci na evakuačních podložkách 

Ležící osoba č. Doba přípravy [s] 

1 128 

2 101 

3 76 

4 86 

5 106 

6 83 

Průměrná doba přípravy 96,7 

Min 76,0 

Max 128,0 

Směrodatná odchylka 17,4 

3.2.5.4 Doba evakuace 

Celková doba cvičné evakuace byla 25 minut a 43 sekund. Je nutné ale uvést, že během evakuace 

byla 14. osoba zapomenuta a původně byl konec evakuace ohlášen již po 22 minutách 

a 41 sekundách v době, kdy byla ukončena evakuace 13. osoby. Poté ale velitel zásahu požádal 

o přepočítání osob, což vedlo ke zjištění, že jedna osoba chybí. K tomuto by zřejmě v reálném 

případě nedošlo, protože hasiči by na kliky již evakuovaných pokojů nasazovaly gumové kroužky 

pro lepší orientaci. Při závěrečném zhodnocení evakuace společně s hasiči a personálem bylo 

hasiči doporučeno, aby byla na každém oddělení na chodbě k dispozici křída, kterou by pracovnice 

udělaly křížek na dveře již evakuovaných pokojů. 

3.2.5.5 Rozměry osob 

Po evakuaci byla evakuovaným osobám a hasičům změřena šířka ramen.  Dále byla změřena 

šířka matrace, rolátoru a mechanického vozíku. Průměrné hodnoty změřených šířek jsou uvedeny 

v tab. 22. Mezi evakuovanými osobami byl pouze jeden muž, proto je možné se domnívat, že 

uvedený údaj šířky ramen seniorů není zcela reprezentativní. Pro určení průměrné šířky ramen 

seniorů by byla vhodnější genderově vyváženější skupina osob. 
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tab. 22: Rozměry osob a kompenzačních pomůcek 

Specifikace osob/pomůcky Průměrná šířka ramen/pomůcky [cm] Min [cm] Max [cm] σ [cm] 

Hasiči 61,3 58,0 64,0 2,38 

Matrace 90,0 x 

Rolátor 57,0 x 

Mechanický vozík 66,0 64,0 68,0 2,00 

Senioři 44,0 38,0 50,0 3,95 

 Rozměry osob a kompenzačních pomůcek změřené při cvičné evakuaci jsou v tab. 23 

porovnány s rozměry z literatury. Šířka ramen hasičů v plné výzbroji nebyla v literatuře 

dohledána. Bylo zjištěno, že hasiči, kteří se zúčastnili cvičné evakuace, mají v plné výzbroji větší 

šířku ramen, než jaká je uváděná pro dospělé osoby. Literatura udává šířky, které osoby 

s rolátorem a na mechanickém vozíku potřebují k pohodlnému pohybu, proto není vhodné tyto 

rozměry srovnávat. Průměrná šířka ramen seniorů je menší, než udává literatura, což je způsobeno 

především tím, že se cvičné evakuace účastnil jen jeden muž.   

tab. 23: Srovnání zjištěných rozměrů osob s hodnotami z literatury 

Specifikace osob 
Rozměr osob/kompenzačních pomůcek 

Cvičná evakuace [5] [12] [14] 

HZS 61,3 
– – 

– 
Matrace 90 

Rolátor 57 70 90 

Mechanický vozík 66 80 120 

Senioři 44 50 – 50 

3.2.5.6 Doba volného rozvoje požáru 

Doba volného rozvoje požáru byla stanovena výpočtem v kapitole 3.2.4.6. Z video záznamů bylo 

zjištěno, jaká doba uplynula od spuštění požárního poplachu do příjezdu HZS a do doby bojového 

rozvinutí. Porovnání vypočtených hodnot s hodnotami získanými při cvičné evakuaci je uvedeno 

v tab. 24. Vypočtené hodnoty jsou velmi blízké zjištěným skutečným hodnotám. 

tab. 24: Doba volného rozvoje požáru 

Sledovaný parametr Vypočtená hodnota [min] Skutečná hodnota [min] 

Doba dojezdu HZS 10,00 10,18 

Doba bojového rozvinutí 15,00 15,43 

3.2.5.7 Výsledky dotazníku pro evakuované seniory 

Po skončení cvičné evakuace byli evakuovaní senioři požádáni, zda by mohli vyplnit připravený 

dotazník, který se týkal průběhu cvičné evakuace a evakuace obecně. Dotazník byl anonymní 

a obsahoval 10 kroužkovacích otázek. Na konci dotazníku bylo místo pro napsání případných 

připomínek, čehož nikdo nevyužil. 

 Dotazníky ukazují, že všechny osoby o cvičné evakuaci dopředu věděly a nikdo tuto 

informaci nezapomněl. Všechny osoby také uvádí, že byly v minulosti informovány, jak v případě 
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evakuace postupovat. Žádné osobě nepřišla cvičná evakuace stresující, jen pro jednu osobu byla 

evakuace fyzicky náročná. S přístupem personálu byly spokojeny všechny osoby, s přístupem 

HZS byly spokojeny všechny osoby, které s nimi přišly do styku, s výjimkou jedné osoby, která 

spokojená nebyla. Ze 14 dotázaných osob uvedlo 7 osob, že již někdy zažily cvičnou evakuaci, 

2 osoby zažily reálnou evakuaci a 5 osob se nikdy dřív nezúčastnilo žádné evakuace.  

3.2.6 Shrnutí 

Kapitola popisuje přípravu a průběh cvičné evakuace, sledované parametry, způsob jejich 

vyhodnocení a výsledky pozorování s následným komentářem. Během cvičné evakuace byla 

sledována především rychlost pohybu osob po rovině a po schodišti dolů. Dále doba do zahájení 

pohybu osob, doba přípravy ležících osob k evakuaci na evakuačních podložkách, doba evakuace, 

rozměry osob a doba volného rozvoje požáru. Zjištěné hodnoty sledovaných parametrů jsou 

porovnány s hodnotami z odborné literatury. Rychlost pohybu osob po rovině a po schodišti dolů 

je ve většině případů odlišná od hodnot z literatury. To je způsobeno nastavením jednotlivých 

experimentů, které pohyb osob zkoumají. Odlišnosti může způsobovat různá geometrie 

evakuovaných objektů, různé složení osob a množství osob, které se experimentu účastní. Zjištěná 

doba do zahájení pohybu je kratší než lze očekávat, a to z toho důvodu, že osoby byly o cvičné 

evakuaci dopředu informovány. V noci, kdy osoby spí, by byla doba do zahájení pohybu značně 

delší. Při cvičné evakuaci byla zjištěna šířka ramen evakuovaných osob, která je oproti hodnotám 

z literatury menší, což je způsobeno přítomností především žen, které mají oproti mužům menší 

šířku ramen. Velmi přínosné je získání šířky ramen hasičů v plné výzbroji, protože tento údaj není 

v literatuře dostupný. Nakonec byla porovnána vypočtená doba volného rozvoje požáru se 

skutečnou hodnotou. Tyto hodnoty byly shodné a ukázaly, že vzorec pro výpočet doby volného 

rozvoje požáru je velmi přesný.  
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3.3 Modelování evakuace v softwaru Pathfinder 

Pro modelování evakuace byl zvolen software Pathfinder, který nabízí od verze 2017.1 možnost 

modelovat asistovanou evakuaci. Tím se stává velmi vhodným softwarem k použití při 

modelování evakuace domova pro seniory. Osobám je možné přiřadit různé chování, které se 

v průběhu evakuace může měnit.  

Kvalita výstupů z modelu je přímo úměrná kvalitě zadaných vstupních dat. Pokud jsou do 

modelu vložena nevhodná data, mohou být výsledky zavádějící. I přes množství dostupných studií 

je velice těžké odhadnout, jak se dané osoby budou chovat. Nejdůležitější informace, které je do 

modelu nutné zadat, jsou rychlost pohybu po rovině a po schodišti dolů, šířka osoby, doba do 

zahájení pohybu a informace, zda osoba vyžaduje k pohybu asistenci. I přesto, že software 

Pathfinder prošel značným vývojem a nabízí funkci asistované evakuace, není možné nasimulovat 

pohyb osob přesně tak, jak jej předpokládáme.  

3.3.1 Popis softwaru Pathfinder 

Software Pathfinder [24], jehož vývojáři jsou Thunderhead Engineering Consultants, umožnuje 

simulaci průběhu evakuace osob a následné zobrazení animovaných výsledků ve 3D. Osoby 

(agenti) mají přiřazeno výchozí nastavení podle nějž probíhá výběr trasy k úniku. Výchozí 

nastavení je možné libovolně měnit podle potřeby uživatele a zahrnuje parametry jako je doba 

fronty u jednotlivých dveří v místnosti, doba pohybu agenta k jednotlivým dveřím v místnosti, 

odhadovaná doba pohybu od dveří k únikovému východu a vzdálenost, kterou již agent v místnosti 

urazil. Každý agent má přiřazený svůj vlastní profil (např. půdorysný rozměr a rychlost pohybu) 

a chování (např. doba do zahájení pohybu, výběr východu, čekání ve frontě) a reaguje dynamicky 

na měnící se fronty u dveří a podmínky v místnosti. Agenty je možné modelovat i jako skupiny, 

které se při evakuaci drží pospolu, např. rodiny, studenti, lidé na prohlídce muzea s průvodcem. 

Program také umožňuje simulovat asistovanou evakuaci osob na invalidním vozíku nebo na lůžku, 

které nejsou schopné samostatného pohybu.  

Pathfinder používá pro geometrii modelu trojúhelníkovou síť, díky čemuž je možné 

modelovat prostory složitých tvarů a pohyb osob (agentů) v modelu je kontinuální. Program 

Pathfinder nabízí práci se dvěma druhy simulačních modelů – Steering modelem a SFPE modelem. 

Ve Steering modelu se agenti pohybují nezávisle na svém cíli, přičemž se vyhýbají překážkám 

a ostatním osobám. Průtok dveřmi není specifikován, ale vychází z interakce mezi osobami 

a překážkami. V SFPE modelu je agentům přiřazeno chování, které vychází z publikace SFPE 

Handbook [9], kdy je rychlost pohybu závislá na hustotě osob a na omezeném průtoku dveřmi. 

Výsledky získané SFPE modelem mohou sloužit k porovnání s výsledky z jiných modelů, SFPE 

model ale nebrání výskytu více osob na jednom místě. Při vytváření modelů v této diplomové práci 

byl využit Steering model. 

Software podporuje import souborů z programu AutoCAD, FDS a PyroSim, což umožňuje 

jednoduché vytvoření geometrie evakuačního modelu. Importovány mohou být také obrázky ve 
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formátu GIF, JPG nebo PNG. Pohyb osob je možné sledovat v rámci animovaných výsledků, kdy 

lze sledovat všechny osoby najednou či si vybrat pouze některé osoby. Je také možné vytvořit 

videa, které dokumentují výsledky.   

Pro akademické, nekomerční využití je možné získat studentskou licenci zdarma. Pro tuto 

diplomovou práci byla použita verze programu 2018.3.0730 x64. Některé funkce, které Pathfinder 

nabízí a byly využity při modelování, jsou blíže popsány v následujících podkapitolách. 

3.3.2 Osoby 

V modelu evakuace je nejprve nutné vytvořit geometrii prostoru, kam jsou poté umístěny osoby. 

Osoby lze umisťovat jednotlivě, po skupinách nebo zadáním hustoty osob. Osobám je nutné 

přiřadit profil a chování, dále je možné osoby přejmenovávat a přiřadit jim prioritu, kdy osoby 

s nižší prioritou uhýbají osobám s prioritou vyšší. Osoby lze v modelu zobrazit jako kruhy, válce, 

koule, panáky nebo lidi. Osoby na vozíku a matraci se zobrazují jako kvádry nebo jako skuteční 

lidé na mechanickém vozíku nebo nemocničním lůžku. Osoby je možné seskupovat tak, aby se 

během evakuace držely při sobě. Tím je možné simulovat např. pohyb rodiny s dětmi, žáku 

s učitelem nebo návštěvníků muzea s průvodcem. 

3.3.3 Profil 

Každá osoba musí mít přiřazený profil. V profilu se zadává rychlost a tvar osoby, dále je zde 

možné specifikovat způsob pohybu a upřesnit volbu dveří, místností atd. Rychlost po schodišti 

dolů a nahoru se zadává poměrem k rychlosti po rovině. Osoby jsou v programu modelovány jako 

válce, kdy je zadáván průměr základny a výška válce, osoby na vozíku a osoby ležící jsou 

modelovány jako polygony. Jednotlivé vstupy do modelu lze zadávat jako konstantu, rovnoměrné 

rozdělení, normální či log-normální rozdělení. V profilu je dále voleno, zda osoby k pohybu 

vyžadují asistenci, je možno přiřadit, které mají používat dveře, schodiště či výtahy. Pokročilé 

nastavení umožňuje upravit dobu zrychlení, dobu zpomalení, velikost komfortní zóny, kterou si 

osoby snaží zachovat ve frontách a další. Profil nelze v průběhu evakuace měnit. 

3.3.4 Chování      

Osobám je explicitně přiřazeno také chování. Nastavit lze dobu do zahájení pohybu a poté další 

kroky. V krocích lze zvolit, aby šla osoba na nějaké konkrétní místo nebo do konkrétní místnosti. 

Dále aby osoba čekala po nějaký čas nebo do doby, kdy se něco stane. Také je možné nastavit, 

aby si osoby zavolaly asistenci, ukončily požadavek na asistenci nebo samy začaly asistovat. 

Chování lze v průběhu evakuace měnit na jiné chování. 
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3.3.5 Asistovaná evakuace      

Program Pathfinder nabízí funkci asistované evakuace, což je při modelování evakuace z domova 

pro seniory velmi přínosné. Pro modelování asistované evakuace je nutné vytvořit asistenční týmy, 

každému týmu jsou pak přiřazeni jednotliví asistenti. U osob (klientů), které žádají asistenci, se 

volí, zda jim může asistovat kdokoliv nebo zda vyžadují asistenci osob z konkrétního asistenčního 

týmu. Klienti jsou evakuováni buď v náhodném pořadí, nebo mohou mít přiřazenu prioritu. Klienti 

s prioritou jsou evakuování postupně od nejvyšší priority k nejnižší.  

Asistovaná evakuace je určena pro osoby na mechanickém vozíku a osoby ležící. Osobám, 

které vyžadují asistenci, je v profilu přiřazen tvar polygonu, který dále odkazuje na výběr tvaru 

evakuační pomůcky. Evakuační pomůcky jsou zobrazovány buď jako mechanický vozík nebo jako 

matrace. U evakuačních pomůcek je nutné definovat rozměry vozíku/matrace a poté je definováno, 

kde se vzhledem k vozíku/matraci nacházejí asistenti. Počet asistentů není možné u jednotlivých 

klientů v průběhu evakuace měnit.  

Osoby, které nejsou na mechanickém vozíku nebo na lůžku, ale vyžadují při evakuaci 

asistenci, je možné namodelovat jako osoby na vozíku a přiřadit jim vlastnosti podle potřeby. 

Osoby budou v modelu sice zobrazeny na vozíku, což ale funkčně nevadí.  

Evakuovaným osobám je dále nutné nastavit jednotlivé kroky v položce „chování“. 

Možností je několik, ležícím osobám je přiřazena funkce „čekej na asistenci“, u ostatních osob je 

možné stanovit dobu do zahájení pohybu a poté určit, aby se nejdřív pohybovaly na určené místo 

a až následně čekaly na asistenci. Lze také nastavit, aby osoby nějakou dobu čekaly.  
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3.4 Model jednoho oddělení 

Za účelem validace modelu byl vytvořen model jednoho oddělení. V modelu byly použity 

charakteristiky osob, které byly získány při cvičné evakuaci. Bylo porovnáváno, zda se osoby 

v modelu pohybují přibližně stejně jako osoby při cvičné evakuaci a zda je tedy možné program 

Pathfinder použít k modelování evakuace osob z domova pro seniory. Geometrie modelu jednoho 

oddělení je zobrazena v Příloze 6. 

3.4.1 Vstupní data 

Pro validaci modelu byla využita data získaná při cvičné evakuaci jednoho oddělení domova pro 

seniory. Jednotlivé vstupní hodnoty zadané do modelu jsou blíže specifikovány v následujících 

podkapitolách a shrnuty v tab. 25.  

tab. 25: Vstupní data do modelu oddělení 

Charakteristika osoby Rozměr [cm] 

Průměrná 

rychlost po 

rovině [m/s] 

Rychlost po schodišti dolů Doba do 

zahájení 

pohybu [s] 

Doba 

přípravy 

ležících 

osob [s] 
Průměrná rychlost 

[m/s] 
Poměr 

Samostatně chodící č.1 průměr: 44 0,76 0,18 0,24 51 - 

Samostatně chodící č.2 průměr: 44 0,59 0,19 0,32 64 - 

S jednou berlí/holí č.1 šířka: 75 0,63 0,19 0,30 95 - 

S jednou berlí/holí č.2 šířka: 75 0,33 0,09 0,27 125 - 

S rolátorem č.1 šířka: 70 0,42 - - 70 - 

S rolátorem č.2 šířka: 70 0,37 0,15 0,40 97 - 

Na mech. vozíku č.1 š × d: 80 × 120 0,40 0,23 0,57 125 - 

Na mech. vozíku č.2 š × d: 80 × 120 1,82 0,25 0,14 151 - 

Ležící č.1 š × d: 90 × 200 1,85 0,62 0,34 - 128 

Ležící č.2 š × d: 90 × 200 2,15 0,50 0,23 - 101 

Ležící č.3 š × d: 90 × 200 0,60 0,66 1,09 - 76 

Ležící č.4 š × d: 90 × 200 2,01 0,42 0,21 - 86 

Ležící č.5 š × d: 90 × 200 0,76 0,48 0,64 - 106 

Ležící č.6 š × d: 90 × 200 1,63 0,45 0,28 - 83 

Personál – vedoucí průměr: 51 3,62 0,84 (nahoru) 0,23 900 - 

Personál – ostatní č.1 průměr: 51 1,70 0,91 (nahoru) 0,54 59 - 

Personál – ostatní č.2 průměr: 51 1,75 1,29 0,74 59 - 

Hasiči průměr: 61,3 1,25 0,70 0,56 1125 - 

Scénář modelované cvičné evakuace odpovídá skutečnému průběhu experimentu, který je 

uveden v kapitole 0. Každé osobě byly přiřazeny vstupní hodnoty, které u ní byly získané při 

cvičné evakuaci. Při validaci modelu je srovnávána doba evakuace, kdy bylo evakuováno 13 osob 

ze 14. Během evakuace totiž byla 14. osoba zapomenuta a původně byl konec evakuace ohlášen 

v době, kdy byla ukončena evakuace 13. osoby. Poté ale velitel zásahu požádal o přepočítání osob, 

což vedlo ke zjištění, že jedna osoba chybí. Evakuace 14. osoby pak probíhala velmi pozvolně, 

hasiči si znovu nasazovali dýchací techniku a rukavice. Pracovnice navíc během evakuace 

vysvětlovaly hasičům, jak mají zacházet s evakuační podložkou. K zapomenutí osoby by 
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v reálném případě nemělo dojít, jak bylo vysvětleno v kapitole 3.2.5.4 a průběh evakuace 

14. osoby tedy není v modelu simulován.  

3.4.1.1 Scénář cvičné evakuace 

V prvním nadzemním podlaží domova pro seniory vzniká požár, který je následně zaznamenán 

požárním hlásičem. EPS přenese hlášení o požáru na obslužný panel a spustí alarm. Simulována 

je situace vzniku požáru v noci, kdy je v objektu přítomna noční služba, která čítá tři pracovnice 

v sociálních službách. Po rozeznění alarmu jde vedoucí směny zkontrolovat, zda hoří. Při zjištění, 

že v objektu skutečně hoří, zapíná na obslužném panelu režim „poplach“ a volá na operační 

středisko HZS, aby ohlásila požár a zbývající dvě pracovnice zahajují evakuaci. Okamžik, kdy je 

spuštěn alarm, je v modelu uvažován jako počátek simulace. 

 Osoby schopné samostatného pohybu se evakuují samy, osoby neschopné samostatného 

pohybu vyčkávají na asistenci. S evakuací asistují nejdříve dvě pracovnice, zatímco vedoucí 

směny přivolává hasiče a čeká na jejich příjezd. Po příjezdu hasiče informuje o situaci a následně 

se po uplynutí doby 16 minut přidá k ostatním pracovnicím a zahajuje pomoc s evakuací. Hasiči 

nejdříve provádí hasební práce a v čase 18 minut a 45 sekund zahajují evakuaci. Personál asistuje 

osobám chodícím a osobám ležícím, hasiči evakuují osoby na mechanickém vozíku.   

3.4.1.2 Rozměry osob 

Jako rozměr samostatně chodících osob je uvažován průměr osob (seniorů) 44 cm z kapitoly 

3.2.5.5, zjištěný při měření seniorů, kteří se účastnili cvičné evakuace. Měření osob probíhalo 

anonymně, proto není možné přiřadit každé osobě přesnou hodnotu podle skutečnosti, ale je 

použita průměrná hodnota. Šířka osoby s berlí/holí je uvažována 75 cm podle kapitoly 2.4.1.2. 

Šířka osob používajících rolátor 70 cm je převzata z kapitoly 2.4.1.1, která se věnuje požadavkům 

na rozměry u hendikepovaných osob v ČR. Použita byla hodnota pro chodítka, která se dá 

předpokládat stejná i pro rolátory. Dle stejné kapitoly je uvažován rozměr invalidního vozíku 

80 × 120 cm. Rozměry jsou uvažovány dle studií, jelikož během cvičné evakuace byly přeměřeny 

pouze rozměry rolátorů a mechanických vozíků, ale osoby při pohybu přesahují lokty přes tyto 

kompenzační pomůcky, tudíž potřebují více prostoru. Rozměr matrací 90 × 200 cm byl změřen při 

cvičné evakuaci. Šířka personálu je stanovena podle kapitoly 2.4.1.4 jako průměr dospělých osob 

51 cm. Rozměr hasičů 61,3 cm byl zjištěn změřením hasičů po cvičné evakuaci a je převzatý 

z kapitoly 3.2.5.5. 

3.4.1.3 Rychlost pohybu osob  

Rychlost pohybu po schodišti dolů a nahoru je zadána poměrem k rychlosti po rovině. Asistovaná 

evakuace probíhá tak, že rychlost přiřazená asistentům se ve chvíli začátku asistence změní na 

rychlost, která byla přiřazena osobě, která vyžaduje asistenci. Po dokončení asistence se asistenti 

opět pohybují svou rychlostí. Všem osobám, kromě hasičů, jsou přiřazeny rychlosti pohybu 

z kapitoly 3.2.5.1, které byly naměřeny při cvičné evakuaci. Konkrétně jsou použity hodnoty 

modelling speed, které zahrnují dělání pauz a hromadění osob na místě. Rychlost je osobám 
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přiřazena konstantní, pouze u hasičů je rychlost přiřazena formou normálního rozdělení 

s hodnotami z literatury, jelikož rychlost hasičů nebyla při cvičné evakuaci měřena. 

 Na evakuovaném oddělení se vyskytovaly dvě samostatně chodící osoby bez 

kompenzačních pomůcek. Osobám je přiřazena průměrná rychlost pohybu po rovině 0,59 m/s 

a 0,76 m/s po schodišti dolů 0,19 m/s a 0,18 m/s. Stejně tak se na oddělení nacházely dvě osoby 

s omezenou schopností pohybu, které jako kompenzační pomůcku používají francouzskou 

berli/hůl. Rychlost pohybu těchto osob po rovině je 0,63 m/s a 0,33 m/s a rychlost po schodišti 

dolů 0,19 m/s a 0,09 m/s.   

 Dále se na evakuovaném oddělení nacházely dvě osoby s rolátorem, z nichž jedna se 

pohybovala pouze po rovině a pohyb po schodišti dolů odmítla. Pro tuto osobu je v modelu 

vytvořen únikový východ ve druhém nadzemním podlaží, a to v místě, kde při cvičné evakuaci 

osoba zůstala stát. Osobám je přiřazena rychlost pohybu po rovině 0,37 m/s a 0,42 m/s a osobě, 

která se pohybovala i po schodišti dolů je na schodišti přiřazena rychlost 0,15 m/s. 

Rychlost osob na mechanickém vozíku po rovině byla 0,40 m/s u osoby, která se 

pohybovala samostatně a 1,82 m/s u osoby, které pomáhala jedna pracovnice. Jedna osoba na 

mechanickém vozíku po uplynutí doby do zahájení pohybu zahájila evakuaci pohybem touto 

rychlostí ke schodišti, druhá osoba vyčkala na asistenci ve svém pokoji a ke schodišti ji dovezla 

pracovnice. Před schodištěm osoby dále vyčkávaly na asistovanou evakuaci po schodišti dolů. 

Rychlost asistované evakuace po schodišti dolů byla 0,23 m/s a 0,25 m/s. Osoby na mechanickém 

vozíku evakuovali po schodišti dolů vždy dva hasiči.  

Ležící osoby byly evakuovány na evakuačních matracích. Průměrná rychlost pohybu po 

rovině se pohybovala v rozmezí 0,6 m/s až 2,01 m/s. Rychlost pohybu po schodišti dolů byla 

v rozmezí 0,42 m/s až 0,66 m/s. 

 Personálu jsou přiřazeny rychlosti pohybu po rovině a po schodišti nahoru. Při pohybu dolů 

pracovnice asistovaly seniorům a přizpůsobily tak svou rychlost evakuovaným osobám. Vedoucí 

směny se po rovině pohybovala průměrnou rychlostí 3,62 m/s a po schodišti nahoru 0,84 m/s. 

Ostatní pracovnice se pohybovaly po rovině průměrnou rychlostí 1,70 m/s a 1,75 m/s, po schodišti 

nahoru 0,91 m/s a 1,29 m/s. 

Rychlost hasičů nebyla při cvičné evakuaci měřena, proto je určena podle studie z kapitoly 

2.4.2.3. V této studii byl sledován pohyb osob všech věkových kategorií, s různě omezenými 

schopnostmi pohybu. Sledován byl i pohyb osob bez omezení schopnosti pohybu. Průměrná 

rychlost pohybu po rovině je nastavena jako 1,25 m/s, průměrná rychlost pohybu po schodišti dolů 

je 0,7 m/s a po schodišti nahoru taktéž 0,7 m/s.   

3.4.1.4 Doba do zahájení pohybu 

Doba do zahájení pohybu je osobám přidělena dle výsledků z cvičné evakuace, které jsou uvedeny 

v kapitole 3.2.5.2. Doba do zahájení pohybu byla měřena do okamžiku, kdy senioři začali otevírat 

dveře. V modelu jsou proto osoby umístěny v pokojích u dveří. 
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Samostatně chodícím osobám, osobám s jednou berlí/holí, s rolátorem a osobám na 

mechanickém vozíku je přiřazena konstantní hodnota, a to v rozmezí od 51 s do 151 s. Konkrétní 

hodnoty pro jednotlivé osoby jsou uvedeny v tab. 25.  Ležící osoby vyčkávají na příchod asistentů, 

proto jim není nastavena žádná doba do zahájení pohybu. Ležícím osobám je dána priorita 

v asistované evakuaci před asistencí ostatních osob.  

Vedoucí směny nejdříve zajišťuje ohlášení požáru na operační středisko a komunikaci 

s hasiči, k evakuaci se přidává až poté a je jí přiřazena doba do zahájení pohybu 900 s. Ostatní 

pracovnice zahajují evakuaci poté, co dostanou pokyn od vedoucí směny, aby zahájily evakuaci, 

což se děje v 59. vteřině. Hasiči nejdříve vstupují do budovy únikovým východem z evakuačního 

schodiště a likvidují místo požáru. Poté se vně objektu přesunují k hlavnímu vchodu do budovy, 

kde zahajují evakuaci osob. Jako doba do zahájení pohybu je uvažována doba, která uplyne, než 

hasiči vstoupí do budovy, aby zahájili evakuaci, což se děje 18 minut a 45 sekund po spuštění 

alarmu. Doba do zahájení pohybu hasičů je tedy 1125 s. 

3.4.1.5 Asistovaná evakuace 

V modelu jsou zvoleny dva asistenční týmy. Jeden tým se skládá z pracovnic, v druhém 

asistenčním týmu jsou hasiči. Tým pracovnic má přiřazené klienty o holi, s rolátorem a ležící. 

Ležící osoby mají nastavenou prioritu, která je nejvyšší u osoby nejblíž místu požáru, tedy v pokoji 

C 206. Se zvyšující se vzdáleností pokoje od místa požáru se priorita snižuje. Takto je voleno 

z toho důvodu, že pracovnice jsou školeny, aby nejdříve evakuovaly osoby, které jsou nejblíže 

k místu požáru. Asistenti nejdříve evakuují všechny ležící osoby na podestu a až poté je evakuují 

po schodišti dolů. K tomu bylo potřeba vytvořit každé ležící osobě svůj vlastní profil a zadat 

konkrétní místo na podestě, kam mají být evakuovány. Následně byl osobám přiřazen čas čekání, 

který zajišťuje, že asistenti nejprve evakuují všechny osoby na podestu. Osoby o holi a s rolátorem 

se pohybují samostatně po rovině a na podestě vyčkávají na asistenci. Tým hasičů má přiřazené 

osoby na mechanickém vozíku.  

 V profilu osob, které vyžadují asistenci, je zvolen tvar osob jako polygon a rozměry dle 

kapitoly 3.4.1.2. Chování je u osob ležících nastaveno tak, aby osoby vyčkaly na příchod asistentů, 

a poté nějakou dobu čekaly (76 s až 128 s), což simuluje dobu přípravy ležících osob k evakuaci, 

kdy jsou osoby „přikurtovány“ k matraci. Osoby o holi, s rolátorem a na vozíku se chovají tak, že 

nejdříve čekají po dobu do zahájení evakuace a poté se přesouvají na podestu, kde mají přidělené 

místo, na němž vyčkávají na asistenci. Ležícím osobám a osobám na vozíku a s rolátorem 

pomáhají dva asistenti, osobě o holi asistuje jedna pracovnice, tak jak to bylo ve skutečnosti.  

3.4.2 Výstupy  

Jelikož každá osoba v modelu má přidělené konstantní vlastnosti, které byly zjištěny při reálném 

experimentu, byl výpočet simulace spuštěn jen jednou. Osoby se během evakuace navzájem 

neovlivňovaly. Rozhodnutí spustit simulaci pouze jednou bylo zvoleno s cílem provedení 

deterministické validační studie, kdy je hodnocen specifický evakuační scénář za specifických 
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podmínek. Hlavním cílem bylo ověření, zda model vykazuje přijatelné výsledky pro konkrétní 

situaci, a tedy jakým způsobem je model schopný reprodukovat konkrétně zadanou situaci se 

známými vstupními parametry, které odpovídají cvičné evakuaci. Pro plnou validaci by bylo nutné 

přistupovat k modelu stochasticky, tedy včetně zahrnutí behaviorálních nejistot. 

Na obr. 18 je graf, který porovnává průběh evakuace reálné cvičné evakuace s průběhem 

evakuace z modelu. Na grafu je zobrazena závislost počtu evakuovaných osob na době evakuace. 

Je vidět, že křivky reálné situace a modelu jsou si velmi blízké a model velice dobře odpovídá 

realitě. Celková doba cvičné evakuace byla 22 minut a 41 sekund. Celková doba evakuace 

z modelu je 21 minut a 41 sekund.  

 U druhé až čtvrté osoby je průběh křivek odlišný, což je způsobeno tím, že osoby se 

zastavily na podestě ve druhém nadzemním podlaží, kde neprobíhalo měření. Zde mezi sebou 

senioři diskutovali, proč nemohou jet výtahem a následně se rozhodli opět pokračovat v pohybu 

a vydali se na schodiště. Dá se předpokládat, že v případě požáru by se bez diskuze vydali rovnou 

na schodiště a tento prostoj by nevznikl. Ležící osoby byly nejprve všechny evakuovány na 

podestu a až poté po schodišti dolů. Rozdíl v evakuaci osmé až dvanácté osoby je způsoben tím, 

že evakuace ležících osob po schodišti dolů probíhala při cvičné evakuaci v jiném pořadí, než 

probíhá v modelu. Výsledná doba evakuace je v obou případech ale velmi podobná. Je třeba 

myslet na to, že lidské chování je nepředvídatelné, a i přes veškerou snahu uživatele není možné 

namodelovat chování osob přesně podle skutečnosti. 

 

obr. 18: Graf porovnávající průběh reálné evakuace a simulace 
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3.4.3 Shrnutí 

Průběh reálné cvičné evakuace se velice blíží průběhu evakuace vymodelované v programu 

Pathfinder. Model lze proto pro tuto situaci prohlásit za validní a je možné ho použít i pro další 

situace, tedy např. pro posouzení evakuace z celého objektu domova pro seniory. Je ale nutné 

podotknout, že byla modelována evakuace třinácti osob, to je nízký počet osob, což dovoluje 

modelovat chování jednotlivých osob velmi přesně. Při modelování objektu s větším množstvím 

osob je nutné počítat s tím, že modelování osob po jednotlivcích by bylo časově náročné.  
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3.5 Model evakuace z objektu 

Pro zjištění celkové doby evakuace z celého objektu a následné posouzení objektu z hlediska 

evakuace byl v programu Pathfinder vytvořen model řešeného domova pro seniory Centrum pro 

seniory Zahrada. Geometrie modelu celého objektu je zobrazena v Příloze 7. Nejdříve byly 

analyzovány možné evakuační scénáře, z nichž byly poté vybrány dva nejkritičtější, které byly 

vymodelovány. Modelována byla také situace, kdy by byly všechny osoby, kromě osob samostatně 

chodících bez kompenzačních pomůcek, evakuovány na evakuačních pomůckách. V kapitole jsou 

také popsány problémy, které nastaly v programu Pathfinder a tipy na jeho vylepšení.  

3.5.1 Vstupní data 

Pro hodnocení evakuace pomocí softwaru Pathfinder byla použita data, která byla získána při 

cvičné evakuaci. V některých případech ovšem cvičná evakuace nepřinesla dostatečně 

reprezentativní údaje, a proto byla k doplnění použita data z odborné literatury. Objekt je po 

většinu času plně obsazen, výjimku tvoři pouze případy, kdy je některá z osob hospitalizována 

v nemocnici nebo kdy některá osoba zemře a hledá se osoba nová, což trvá většinou týden. 

Modelována je tedy situace plně obsazeného domova, kdy je zde ubytováno 74 seniorů. Složení 

osob dle druhu používaných kompenzačních pomůcek je uvažováno dle výsledků dotazníkového 

šetření provedeného v rámci této diplomové práce a uvedeného v kapitole 3.7.5. Na každém 

oddělení bylo vygenerováno 16 % osob samostatně chodících, 20 % osob o holi/berli, 12 % osob 

s rolátorem, 20 % osob na mechanickém vozíku a 32 % osob ležících. Celkem je tedy v objektu 

12 osob samostatně chodících, 15 osob o berli/holi, 9 osob s rolátorem, 15 osob na vozíku a 23 

osob ležících. Vstupní data, která byla využita v modelu celého objektu jsou uvedena v tab. 26.  

tab. 26: Vstupní data do modelu celého objektu 

Charakteristika 

osoby 

Rozměr 

[cm] 

Rychlost po rovině 

[m/s]  

Rychlost po 

schodišti 

dolů 

Doba do probuzení 

(interpretace) [s] 

Doba do zahájení 

pohybu (odezva) [s] 

Ø Min Max σ Ø Poměr Ø Min Max σ Ø Min Max σ 

Samostatně 

chodící 

průměr: 

50 ± 4 
0,67 0,59 0,76 0,08 0,19 0,28 192,1 11 600 105,2 91 17 151 44 

S jednou 

berlí/holí 
šířka: 75 0,48 0,33 0,63 0,15 0,14 0,29 192,1 11 600 105,2 91 17 151 44 

S rolátorem šířka: 70 0,39 0,37 0,42 0,03 0,15 0,38 192,1 11 600 105,2 91 17 151 44 

Na mech. 

vozíku 

š × d:  

80 × 120 
0,73 0,40 0,93 0,23 0,24 0,33 192,1 11 600 105,2 91 17 151 44 

Ležící 
š × d:  

90 × 200 
1,50 0,60 2,15 0,66 0,52 0,35 - - 

Personál – 

vedoucí průměr: 

51 ± 7 
1,25 0,82 1,77 0,32 0,70 0,56 

- 900 - 

Personál – 

ostatní 
- 10 - 

Hasiči – první 
průměr: 

61,3 ± 2,4 
1,25 0,82 1,77 0,32 0,70 0,56 

- 1125 - 

Hasiči – druzí - 1380 - 

Hasiči – třetí - 1440 - 
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Rychlosti osob a rozměry samostatně chodících osob jsou zadávány formou normálního 

rozdělení. Doba do probuzení a do zahájení pohybu u seniorů je zadávána pomocí log-normálního 

rozdělení. Rozměry osob s berlí/holí, s rolátorem, na vozíku a ležících a doba do zahájení pohybu 

personálu a hasičů jsou zadávány jako konstanty. 

3.5.1.1 Scénáře evakuace celého objektu 

Objekt je z hlediska evakuace velmi dobře dispozičně vyřešen. Centrální část objektu tvoří 

chráněná úniková cesta typu A, z níž v jednotlivých podlažích vychází na protilehlých stranách 

vždy dvě křídla, která tvoří samostatná oddělení. Na koncích obou křídel je na každém podlaží 

výstup na vnější únikové schodiště, které tvoří taktéž CHÚC typu A. Centrální část a jednotlivá 

křídla jsou oddělena požárními kouřotěsnými dveřmi s mechanickým samozavíračem. Všechny 

pokoje klientů jsou taktéž vybaveny kouřotěsnými dveřmi, ale bez samozavíračů, které činí 

seniorům problémy s otevíráním dveří, a tudíž je norma nevyžaduje. Na každém oddělení se 

vyskytuje společenská místnost, která slouží klientům zároveň jako jídelna. V celém objektu je 

zakázáno kouření a rozdělávání ohně. Klienti mají rovněž zakázáno zapalovat svíčky.  

 Častým zdrojem požáru bývají fritézy. V prvním nadzemním podlaží se nachází kuchyň, 

která tvoří požární úsek společně s dalšími místnostmi a s velkou jídelnou pro všechny seniory. 

V této kuchyni se nachází fritéza, která může být možným zdrojem požáru. Při zahoření v kuchyni 

se požár může rozšířit do jídelny, která sousedí s chráněnou únikovou cestou (CHÚC). Jídelna je 

od CHÚC oddělena dveřmi se samozavíračem, které ovšem nejsou kouřotěsné. Navíc senioři mají 

s otevíráním těchto dveří problém, protože nemají dostatečnou sílu a často jsou méně obratní 

vzhledem k používaným kompenzačním pomůckám. Dveře jsou dvoukřídlé a samozavírač je 

instalovaný pouze na hlavním křídle. V jídelně se často konají kulturní akce pro seniory, kdy se 

dveře nechávají otevřené, aby senioři byli schopni do místnosti vstoupit/vjet. V případě zahoření 

v kuchyni se může požár rozšířit do jídelny a kouř může pronikat do chráněné únikové cesty 

a omezit tak možnost jejího využití. Navíc se může stát, že se dveře do jídelny ponechají 

nechtěně otevřené a požár by tak mohl proniknout na chráněnou únikovou cestu, kterou by poté 

nebylo možné použít k evakuaci.  

 Senioři mohou mít ve svých pokojích televizi, lednici a jinou elektroniku. Technická 

porucha na těchto spotřebičích nebo nedbalost při zacházení s nimi mohou způsobit požár v pokoji 

seniorů. Dveře do pokojů jsou kouřotěsné a mají požární odolnost EI-Sm 30 DP3. Měly by tedy 

po dobu 30 minut odolávat účinkům požáru a osoby v ostatních místnostech by neměly být po tuto 

dobu ohroženy.  

 Na každém oddělení se nachází kuchyňka/jídelna, ve které je seniorům k dispozici lednice, 

sporák, mikrovlnná trouba a rychlovarná konvice. Tyto spotřebiče mohou být opět zdrojem 

požáru. Dveře mezi kuchyňkou a chodbou jsou opatřeny samozavíračem a nejsou kouřotěsné. 

Bývají ovšem často ponechány otevřené, aby se senioři mohli do místnosti snadněji dostat. 

V případě zahoření v této místnosti se tak účinky požáru mohou šířit na chodbu do nechráněné 

únikové cesty a omezit možnost evakuace. Kuchyňky jsou umístěny vždy na začátku chodby, 
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vedle vstupu do chráněné únikové cesty v centrální části budovy. V případě zahoření v kuchyňce 

by evakuace klientů z daného oddělení musela probíhat po vnější chráněné únikové cestě.  

Pokud by došlo k zakouření chodby na oddělení, senioři by mohli být evakuováni 

z balkónů, které se nachází na všech pokojích a z vnějšku objektu by hasiči neměli mít problém se 

k nim dostat. Na obou podélných stranách objektu jsou zřízeny nástupní plochy. 

Přes den se v objektu nachází několikanásobně více zaměstnanců, především jsou to 

pracovníci v sociálních službách, dále zdravotní sestry a ostatní zaměstnanci (kanceláře, kuchyň, 

úklid, údržba). Všichni tito lidé by v případě nutnosti evakuace byli schopni s evakuací klientů 

pomáhat. V denní době by mohl být problematický případ, kdy pracovnice koupou imobilní osoby. 

Při koupání jsou osoby překládány z postele na speciální koupací lůžko. Pokud by byla vyhlášena 

evakuace, bylo by nutné osobu přeložit zpět na vlastní lůžko, které je opatřeno evakuační 

podložkou a osobu zajistit proti prochladnutí. V případě výpadku elektrického proudu by nemohl 

být použit elektrický zvedák pro imobilní seniory a osoba by musela být na lůžko přeložena ručně. 

 Jako nejhorší věrohodný se jeví scénář, kdy zahoří v požárním úseku kuchyně/jídelny 

v prvním nadzemním podlaží, protože by tak mohlo dojít k ohrožení osob v chráněné únikové 

cestě v centrální části objektu a evakuace by musela probíhat pouze po vnějších únikových 

cestách. Tato situace je dále popisována a modelována jako Varianta 1. 

Druhý nejhorší scénář je případ, kdy dojde k zahoření v kuchyňce na oddělení. Účinky 

požáru by se mohly šířit na chodbu a ohrožovat tak osoby při úniku okolo vstupu do kuchyňky, 

proto by bylo nutné evakuovat osoby z daného oddělení pouze po vnějším únikovém schodišti. 

Osoby z ostatních oddělení by mohly být evakuovány i po vnitřní CHÚC. Tato situace je dále 

popisována a modelována jako Varianta 2. 

Jako nejhorší se vždy jeví požár v noci, kdy jsou z personálu v objektu přítomni pouze tři 

pracovníci v sociálních službách. Všechny postele ubytovaných seniorů jsou vybaveny 

evakuačními podložkami. Jelikož evakuace osob na evakuačních podložkách je fyzicky mnohem 

méně náročná než evakuace osob na mechanickém vozíku, a dá se předpokládat, že osoby se v noci 

budou nacházet v posteli, je modelována i situace, kdy jsou všechny osoby kromě chodicích 

uvažovány jako ležící – Varianta 3. 

Varianta 1 – požár v kuchyni v 1. NP 

V kuchyni v prvním nadzemním podlaží dojde v noci k poruše elektrického spotřebiče 

a k následnému zahoření. Požární hlásič zaznamená požár a EPS vyhlásí předpoplach. Vedoucí 

směny běží zkontrolovat místo požáru, zjišťuje, že na hašení přenosným hasicím přístrojem je již 

pozdě, a proto na obslužném panelu EPS přepíná do režimu poplach a volá na číslo „112“, aby 

ohlásila požár. Zbývající dvě pracovnice zahajují evakuaci. Vedoucí pracovnice poté uzavírá 

hlavní přívody médií, otevírá příjezdovou bránu a vyčkává na příjezd hasičů. Požár se šíří do 

jídelny a vzhledem k tomu, že dveře mezí jídelnou a chráněnou únikovou cestou nejsou správně 

zavřené, není bezpečné kolem dveří procházet. Osoby jsou tedy evakuovány pouze po vnějších 
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evakuačních schodištích. Nejdříve přijíždí profesionální hasiči z Bystřice pod Hostýnem, kteří hasí 

požár, poté přijíždí i dobrovolní hasiči z Bystřice pod Hostýnem, Rychlova a Chvalčova, kteří 

pomáhají seniorům s evakuací. Osobám na mechanickém vozíku asistují pouze hasiči, ostatním 

osobám pomáhá i personál. 

Varianta 2 – požár v kuchyňce na oddělení ve 3. NP 

V kuchyňce (kulturní místnosti) ve třetím nadzemním podlaží dojde v noci k poruše elektrického 

spotřebiče a k následnému zahoření. Požární hlásič zaznamená požár a EPS vyhlásí předpoplach. 

Vedoucí směny běží zkontrolovat místo požáru, zjišťuje, že na hašení přenosným hasicím 

přístrojem je již pozdě, a proto na obslužném panelu EPS přepíná do režimu poplach a volá na 

číslo „112“, aby ohlásila požár. Zbývající dvě pracovnice zahajují evakuaci. Vedoucí pracovnice 

poté uzavírá hlavní přívody médií, otevírá příjezdovou bránu a vyčkává na příjezd hasičů. Jelikož 

dveře mezi kuchyňkou a chodbou nejsou uzavřeny, protože otevírání dveří se samozavíračem činí 

seniorům problémy, účinky požáru se šíří na chodbu a není možné procházet kolem chodbičky 

vedoucí do kuchyňky. Proto probíhá evakuace z toho oddělení pouze po venkovním schodišti. 

Evakuace z ostatních oddělení probíhá i po vnitřním schodišti. K zásahu přijíždí nejdříve 

profesionální hasiči z Bystřice pod Hostýnem, kteří hasí požár, poté přijíždí i dobrovolní hasiči 

z Bystřice pod Hostýnem, Rychlova a Chvalčova, kteří pomáhají seniorům s evakuací.  

Varianta 3 – evakuace osob na evakuačních podložkách 

Při požáru v noci se předpokládá, že osoby se většinou nacházejí v postelích, jež jsou vybaveny 

evakuačními podložkami. Protože evakuace osob na evakuačních podložkách se jevila při cvičné 

evakuaci jako velmi rychlá a efektivní, bylo zjišťováno, jak dlouho by trvala evakuace celého 

objektu, pokud by se osoby samostatně chodící evakuovaly samy a všechny ostatní osoby by byly 

evakuovány na evakuačních podložkách. Při této variantě byly využívány všechny únikové cesty.  

3.5.1.2 Rozměry osob 

Samostatně chodící senioři mají přidělený průměr osoby podle kapitoly 2.4.1.4, která se zabývá 

rozměrem osob uvedených v příručce k softwaru FDS+Evac. Průměrný rozměr seniorů je podle 

této publikace 50 cm se směrodatnou odchylkou 4 cm. Nejsou použity hodnoty naměřené při 

cvičné evakuaci, protože cvičné evakuace se zúčastnil pouze jeden muž a u žen se dá předpokládat 

menší šířka ramen než u mužů. Šířka osob s berlí/holí je uvažována 75 cm, šířka osob s rolátorem 

70 cm a rozměr osob na mechanické vozíku je uvažován 80 × 120 cm. Podrobněji je volba šířky 

osob s kompenzačními pomůckami popsána v kapitole 3.4.1.2. Rozměr matrací 90 × 200 cm byl 

změřen při cvičné evakuaci. Šířka personálu je stanovena podle kapitoly 2.4.1.4 jako průměr 

dospělých osob 51 cm se směrodatnou odchylkou 7 cm. Rozměr hasičů 61,3 cm se směrodatnou 

odchylkou 2,4 cm byl zjištěn změřením hasičů po cvičné evakuaci a je převzatý z kapitoly 3.2.5.5. 
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3.5.1.3 Rychlost pohybu osob 

Rychlost pohybu byla osobám přidělena pomocí normálního rozdělní, rychlost pohybu osob po 

schodišti dolů a nahoru je zadána poměrem k rychlosti pohybu po rovině. Personál a hasiči 

přebírají při asistenci rychlost, která je přiřazena seniorům. Po ukončení asistence se opět pohybují 

svou rychlostí. Rychlost pohybu samostatně chodících osob, osob s berlí/holí a osob s rolátorem 

je převzata z kapitoly 3.2.5.1, která shrnuje výsledky naměřené při cvičné evakuaci. Použity jsou 

hodnoty modelling speed, které zahrnují dělání pauz. Průměrná rychlost samostatně chodících 

osob byla 0,67 m/s, osob s berlí/holí 0,48 m/s a osob s rolátorem 0,39 m/s. Rychlost osob na 

mechanickém vozíku byla určena s využitím dat z literatury [17], protože při cvičné evakuaci se 

samostatně na mechanickém vozíku pohybovala pouze jedna osoba, a proto byla využita data i ze 

studie, kde byly evakuovány dvě osoby. Pohyb po rovině byl ve studii podobný jako 

v experimentu. Po schodišti dolů se jiné studie využít nedají, protože byly použity evakuační 

vozíky, které se od běžných mechanických vozíků liší a pohyb s nimi je značně jednodušší 

a rychlejší. V experimentu byly evakuovány dvě osoby na mechanickém vozíku, rychlosti po 

schodišti dolů byly u obou osob velmi podobné. Poměr rychlosti po rovině ku rychlosti po 

schodišti dolů je 0,328. Stejně tak u zaměstnanců byla zadána rychlost pohybu podle studie 

z kapitoly 2.4.2.3, kde je uvedena rychlost osob bez poruch pohybového aparátu, protože při 

cvičné evakuaci asistovaly vybrané zdatné pracovnice a evakuována byla pouze pětina obyvatel. 

Při evakuaci celého objektu by se pracovnice zcela jistě brzy unavily a jejich pohyb by byl 

pomalejší než při cvičné evakuaci, navíc by na směně mohly být přítomny méně fyzicky zdatné 

pracovnice. Stejná rychlost je přiřazena i hasičům. Ležícím osobám je přidělena průměrná rychlost 

1,5 m/s zjištěná při cvičné evakuaci. 

3.5.1.4 Doba do probuzení 

Simulovány jsou situace v noci, proto bylo nutné do modelu zahrnout dobu do probuzení, a to 

formou log-normálního rozdělení. Hodnoty byly převzaty ze studie [25 tab. 5], která se zabývá 

reakcí seniorů ve věku 65 až 85 let na požární alarm během spánku, při různém způsobu vyhlášení 

alarmu. Použity byly hodnoty zjištěné v případě, kdy byla použita požární siréna, jelikož v objektu 

je instalována k vyhlášení požárního poplachu právě siréna. Doba do probuzení nebyla přiřazena 

ležícím osobám, které pouze vyčkávají na asistenci, a personálu, který je v noci vzhůru. Doba do 

probuzení se pohybuje v rozmezí od 11 do 600 s, průměrná doba do probuzení je 192,1 s.  

3.5.1.5 Doba do zahájení pohybu 

Za dobu do zahájení pohybu je považována doba, která uplyne od probuzení do začátku pohybu.   

Osobám je doba do zahájení pohybu přidělena podle výsledků z cvičné evakuace z kapitoly 

3.2.5.2. Samostatně chodícím osobám, osobám s jednou berlí/holí, osobám s rolátorem a osobám 

na mechanickém vozíku je přiřazena doba do zahájení pohybu v rozmezí od 17 s do 151 s, 

s průměrnou hodnotou 91 s. Ležící osoby vyčkávají na asistenci.  

 Vedoucí směny zajišťuje ohlášení požáru, uzavírání hlavních přívodů médií a komunikaci 

s hasiči. Doba do zahájení evakuace 900 s je jí přiřazena dle průběhu cvičné evakuace. Stejně tak 
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je z cvičné evakuace převzata doba u profesionálních hasičů. Ostatní pracovnice jsou přes noc 

vzhůru a měly by být schopny okamžitě reagovat na požární alarm, proto je jim přiřazena doba do 

zahájení pohybu 10 s. K požáru by byli povoláni také dobrovolní hasiči z Bystřice pod Hostýnem, 

Rychlova a Chvalčova, u nich se za dobu do zahájení pohybu považuje doba do okamžiku 

bojového rozvinutí. Příjezd dobrovolných hasičů byl vypočítán podle kapitoly 3.2.4.6:  

SDH Rychlov a Chvalčov 

𝑡𝑉𝑅 = 𝑡𝑍𝑃 + 𝑡𝑂𝐻 + 𝑡𝑣 + 𝑡𝑗 + 𝑡𝐵𝑅 = 0 + 5 + 10 +
60 × 3,0

45
+ 5 = 24 𝑚𝑖𝑛 

SDH Bystřice pod Hostýnem 

𝑡𝑉𝑅 = 𝑡𝑍𝑃 + 𝑡𝑂𝐻 + 𝑡𝑣 + 𝑡𝑗 + 𝑡𝐵𝑅 = 0 + 5 + 10 +
60 × 1,5

30
+ 5 = 23 𝑚𝑖𝑛 

3.5.1.6 Asistovaná evakuace 

Ve všech variantách jsou vytvořeny dva asistenční týmy. Jeden tým tvoří personál, který má 

přiřazenou asistenci osobám s rolátorem a osobám ležícím. Druhý tým tvoří hasiči, kteří asistují 

osobám s rolátorem, osobám na mechanickém vozíku a osobám ležícím. Personál je složen 

především z žen, které by měly problém unést osoby na vozíku, proto těmto osobám asistují pouze 

hasiči. Osobám s rolátorem asistuje jeden asistent, osobám na mechanickém vozíku a osobám 

ležícím asistují dva asistenti. Osoby s rolátorem a na vozíku, které jsou ubytovány v prvním 

nadzemním podlaží, se pohybují samostatně a nevyžadují asistenci. Ležícím osobám je nastaveno 

chování tak, aby asistenci po příchodu čekali 76 až 128 s, což simuluje dobu přípravy ležících osob 

k evakuaci.  

Varianta 1 – požár v kuchyni v 1. NP 

V první variantě probíhá evakuace pouze po vnějších schodištích, osobám je tedy zakázán vstup 

na vnitřní chráněnou únikovou cestu. Prioritně jsou evakuovány osoby v prvním nadzemním 

podlaží. Osoby s rolátorem a osoby na vozíku se samostatně přesunou po rovině na chodbu 

(nechráněnou únikovou cestu), kde vyčkávají na pomoc při pohybu po schodišti dolů. Vhodnější 

by bylo, kdyby se přesunuly na podestu vnějšího únikového schodiště nebo do její blízkosti. To 

ale nelze, protože osoby se neumí uspořádat tak, aby neucpaly dveře vedoucí na schodiště. Tím 

pádem se k nim nemohou dostat asistenti a ostatní samostatně se pohybující osoby nemohou 

opustit objekt. V případě, že se osoby přesunou pouze ne chodbu, zastaví se kdekoliv a ostatní 

osoby mohou volně procházet.  

Varianta 2 – požár v kuchyňce na oddělení ve 3. NP 

Ve druhé variantě probíhá evakuace z jednoho oddělení ve třetím podlaží, kde je požár, pouze po 

vnějším evakuačním schodišti. Evakuace z ostatních oddělení probíhá po kterémkoliv schodišti, 

osoby ležící jsou evakuovány pouze po hlavním schodišti, po němž je evakuace osob na 

evakuačních podložkách pohodlnější. Prioritně jsou evakuovány osoby z oddělení zasaženého 

požárem. Osoby s rolátorem se samostatně pohybují po rovině na podestu vnitřního či vnějšího 
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schodiště, podle toho, kterou podestu mají blíž. Poté vyčkávají na asistenci při pohybu po schodišti 

dolů. Osoby na mechanickém vozíku se stejně jako ve variantě 1 přesouvají pouze na chodbu, kde 

vyčkávají na asistenci.  

Varianta 3 – evakuace osob na evakuačních podložkách 

Ve třetí variantě se samostatně evakuují osoby chodící, všechny ostatní osoby jsou evakuovány na 

evakuačních podložkách.  

3.5.2 Výstupy 

Výpočet doby evakuace byl v jednotlivých modelech spuštěn několikrát. Před každým dalším 

výpočtem byly změněny vlastnosti osob (rychlost pohybu, rozměr osoby) v přidělených mezích 

pomocí funkce Randomize. V rámci oddělení byly osoby náhodně přerozmístěny po pokojích 

pomocí funkce Randomize Occupants´ Positions. Pokud se stalo, že program umístil do některého 

pokoje více osob, než pro kolik je pokoj určen, byly osoby dále přemístěny ručně.  

Potřebný počet opakování výpočtů byl určený podle jednoduché studie konvergence [26]. 

Jejím principem je určení odchylky dvou po sobě jdoucích průměrných hodnot doby evakuace. 

Pokud je odchylka průměrných hodnot menší než zvolená přípustná odchylka, je počet simulací 

dostatečný. Pro simulace celého objektu byla zvolena přípustná odchylka 0,1 %. Ve variantě 1 a 2 

bylo zjištěno, že dostatečný počet simulací je 25. Ve variantě 3 dostačuje provedení 17 simulací. 

Průměrné hodnoty dvou po sobě jdoucích hodnot průměrné evakuace jsou zobrazeny v bodovém 

grafu na obr. 19 pro variantu 1, na obr. 20 pro variantu 2 a na obr. 21 pro variantu 3. 

 

obr. 19: Jednoduchá studie konvergence – Varianta 1 

2230

2240

2250

2260

2270

2280

2290

2300

2310

0 5 10 15 20 25 30

P
rů

m
ěr

n
á 

d
o

b
a 

ev
ak

u
ac

e 
z 

x 
 p

ro
ve

d
en

ýc
h

 v
ýp

o
čt

ů
 [

s]

Počet provedených výpočtů

Jednoduchá studie konvergence - Varianta 1



Kapitola 3: Praktická část  

71 

 

 

obr. 20: Jednoduchá studie konvergence – Varianta 2 

 

obr. 21: Jednoduchá studie konvergence – Varianta 3 

3.5.2.1 Varianta 1 – požár v kuchyni v 1. NP 

Průměrná doba evakuace celého objektu v případě použití pouze vnějších únikových schodišť je 

37 minut a 50 sekund. Z tab. 27 lze vidět, že minimální a maximální doba evakuace osob se liší 

o 4 minuty a 36 sekund. 

tab. 27: Doba evakuace – Varianta 1 

Doba evakuace [s] [mm:ss] 

Průměrná doba 2270 37:50 

Min 2085 34:45 

Max 2362 39:22 

Směrodatná odchylka 77 01:17 

Graf na obr. 22 zobrazuje závislost počtu evakuovaných osob na době evakuace. Modrá 

křivka zobrazuje průměrnou hodnotu počtu evakuovaných osob v čase. Průběh evakuace prvních 

třiceti osob je plynulý, jedná se o osoby samostatně chodící a osoby o holi/berli, které se pohybují 

samostatně a dále o osoby s rolátorem a na vozíku, které jsou ubytovány v prvním nadzemním 
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podlaží a jsou schopny se evakuovat samy. Poté se evakuace zpomaluje, protože v objektu zbývají 

jen osoby, které k pohybu vyžadují asistenci. Následně lze od 35. osoby vidět opět zrychlení 

průběhu evakuace, protože přijíždí hasiči, kteří pomáhají s asistencí a proces se tak zrychluje. Ve 

dvou případech se toto neděje a průběh evakuace je po celou dobu plynulý, což je způsobeno tím, 

že osoby jsou evakuovány v jiném pořadí. V době, kdy osoby samostatného pohybu jsou již 

evakuovány, asistuje personál osobám s rolátorem, které vyžadují pomoc pouze od jedné osoby. 

a asistence začíná ihned po setkání asistenta se seniorem. V ostatních případech ale personál 

evakuuje osoby ležící, kde jsou potřeba dva asistenti, a navíc zde dochází k vyčkávání v době 

přípravy osob na evakuaci za pomoci evakuačních pomůcek.  

 

obr. 22: Průběh evakuace – Varianta 1 

3.5.2.2 Varianta 2 – požár v kuchyňce na oddělení ve 3. NP 

Průměrná doba evakuace celého objektu v případě, kdy je z jednoho oddělení ve třetím 

nadzemním podlaží evakuace vedena pouze po vnějším schodišti a z ostatních oddělení je 

evakuace možná po všech únikových schodištích, je 36 minut a 45 sekund. Z tab. 28 lze vidět, že 

minimální a maximální doba evakuace osob se ve variantě 2 liší o 4 minuty a 51 sekund. 

tab. 28: Doba evakuace – Varianta 2 

Doba evakuace [s] [mm:ss] 

Průměrná doba 2205 36:45 

Min 2078 34:38 

Max 2369 39:29 

Směrodatná odchylka 72 01:11 

Graf na obr. 23 zobrazuje závislost počtu evakuovaných osob na době evakuace, modrá 

křivka zobrazuje průměrnou hodnotu počtu evakuovaných osob v čase. Evakuace je nedříve 

plynulá, když jsou evakuovány především osoby schopné samostatné evakuace. U 34. osoby 

dochází ke zpomalení, jelikož v tu dobu jsou v objektu přítomny už jen osoby, které vyžadují 
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asistenci a asistovat může pouze personál. Poté se přidává i první skupina hasičů a evakuace se 

zrychluje. Od 45. osoby je průběh evakuace opět rychlejší a plynulý, jelikož s evakuací pomáhají 

i další tři družstva hasičů. Ve třech případech lze vidět, že průměr evakuace mezi 25. a 40. osobou 

je odlišný. To bylo způsobeno tím, že osoby s rolátorem se zastavily ve dveřích mezi chodbou a 

podestou a ostatní osoby nemohly procházet. V okamžiku, kdy první osobě ve dveřích přišel na 

pomoc asistent, se ostatní osoby čekající ve frontě daly opět do pohybu. 

 

obr. 23: Průběh evakuace – Varianta 2 

3.5.2.3 Varianta 3 – evakuace osob na evakuačních podložkách 

V případě, kdy byly všechny osoby, kromě osob samostatně chodících (bez kompenzačních 

pomůcek), evakuovány na evakuačních podložkách, byla průměrná doba evakuace celého objektu 

při použití všech únikových schodišť 45 minut a 18 sekund. Z tab. 29 lze vidět, že minimální 

a maximální doba evakuace se liší o 2 minuty a 19 sekund.  

tab. 29: Doba evakuace – Varianta 3 

Doba evakuace [s] [mm:ss] 

Průměrná doba 2718 45:18 

Min 2648 44:08 

Max 2787 46:27 

Směrodatná odchylka 40 00:40 

 Z grafu na obr. 24 lze vidět, že průběh evakuace je plynulý. Nejprve jsou evakuovány 

všechny samostatně chodící osoby, zatímco pracovnice stihnou evakuovat čtyři ležící osoby. Poté 

v objektu zbývají pouze ležící osoby a dokud při evakuaci asistuje pouze personál, je průběh 

evakuace pomalejší. Poté, co s evakuací začnou pomáhat i hasiči, se průběh evakuace opět 

zrychluje a plynule pokračuje až do ukončení evakuace. Oproti předchozím dvěma variantám trvá 

evakuace objektu v průměru o 7 až 8 minut déle. 
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obr. 24: Průběh evakuace – Varianta 3 

3.5.3 Problémy v programu Pathfinder 

Při modelování evakuace osob v programu Pathfinder se vyskytly případy, kdy nebylo možné 

namodelovat situaci přesně podle potřeby. Proto bylo nutné hledat způsoby, jak evakuaci 

namodelovat tak, aby se co nejvíce blížila reálné situaci. Jednotlivé situace, kdy se při modelování 

vyskytly problémy, jsou popsány níže. 

• Osoby je možné vkládat do modelu po skupinách. Při vkládání skupiny osob lze zadat, 

kolik procent osob má mít přiřazený jaký profil. Už ale není možné k těmto profilům 

přiřadit při vkládání i chování, takže následné nastavování chování u jednotlivých osob je 

zdlouhavé. Možnost přiřadit k profilům dané chování při vkládání osob by jistě ocenila 

spousta uživatelů. 

• Při modelování celého objektu, kdy chce uživatel náhodně přerozdělovat mezi 

jednotlivými výpočty osoby v místnostech, nelze u jednotlivých místností nastavit, kolik 

osob může být do místnosti maximálně umístěno. Program disponuje funkcí, kdy lze zadat, 

kolik osob může být maximálně v místnosti v průběhu simulace, kdy při naplnění kapacity 

místnosti už do ní nikdo nesmí vejít. Toho ale nejde využít při modelování. 

• Aby bylo možné namodelovat ležící osoby podle reality, musí se každé osobě vytvořit 

profil a poté přiřadit konkrétní místa na podestě, kam mají pracovnice osobu evakuovat, 

protože asistenti neumí osoby v místnosti uspořádat tak, aby si navzájem nepřekážely a aby 

si nezablokovaly cestu.  

• Pokud modelujeme osoby vyžadující asistenci a chceme zadat, aby se samostatně 

přemístily na určité místo, nabízí se funkce „jdi do místnosti“ a následně „čekej na 

asistenci“. Osoby se ale zastaví hned na začátku místnosti a zamezí tak možnost pohybu 

dalším osobám. Řešením je po funkci „jdi do místnosti“ změnit osobě chování a až poté 

zadat „čekej na asistenci“. Nabízí se také funkce „běž na zadané souřadnice“, kdy je 
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osobám přiřazen prostor o tvaru kruhu, kam mají dojít. Opět je zde ale problém, že osoby 

se neumí nijak uspořádat a pak si navzájem překáží a blokují další pohyb.  

• Bylo by vhodné, kdyby program nabízel funkci asistované evakuace i u osob chodících. 

Senioři jsou často schopni se pohybovat samostatně po rovině, ale po schodišti již vyžadují 

asistenci. To ale není možné nasimulovat, jelikož počet asistentů u jednotlivých osob lze 

zadat v profilu osoby a tato hodnota nelze v průběhu simulace měnit. 

• I přes velký vývoj, kterým software Pathfinder prochází, není možné simulovat 

asistovanou evakuaci přesně tak, jak bude probíhat. Pokud bychom chtěli, aby evakuace 

osob na vozíku byla po celou dobu asistovaná, znamenalo by to, že by po celou dobu 

asistovaly dvě osoby. V reálné situaci by ovšem po rovině asistovala jen jedna osoba, druhá 

osoba by se připojila až na schodišti. V modelu toto není možné nastavit. 

3.5.4 Shrnutí 

V této kapitole byly analyzovány možné evakuační scénáře, z nichž byly vybrány dva nejhorší, 

kdy dojde k zahoření v požárním úseku kuchyně/jídelny v prvním nadzemním podlaží nebo 

v kuchyňce/jídelně na oddělení ve třetím nadzemním podlaží. Tyto scénáře byly doplněny ještě 

o variantu, kdy by byly všechny osoby, kromě samostatně chodících bez kompenzačních 

pomůcek, evakuovány pomocí evakuačních podložek. Doba evakuace se v prvních dvou 

variantách výrazně neliší. V první variantě je průměrná doba evakuace 37 minut a 50 sekund, ve 

druhé variantě je průměrná doba evakuace 36 minut a 45 sekund. Ve třetí variantě je tato doba 

přibližně o 7 až 8 minut delší. Dá se ale předpokládat, že některé osoby o holi/berli by se 

evakuovaly samy a také, že doba přípravy osob na lůžku by mohla být rychlejší, protože osoby by 

v noci byly přítomny na lůžku a asistenti by mohli při opakovaném chystání osob nabýt větší 

zručnosti při manipulaci s evakuačními podložkami. Tím pádem by mohla být doba evakuace ve 

třetí variantě kratší a podobat se době evakuace v prvních dvou variantách.  
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3.6 Zhodnocení požární bezpečnosti objektu z hlediska evakuace 

V objektu se nachází chráněné únikové cesty typu A, jedna je vnitřní v centrální části objektu, 

další dvě se nachází vně objektu. Evakuace osob z objektu je navržena jako postupná. V případě 

požáru na oddělení jsou osoby, které nejsou schopné se samostatně evakuovat vně objektu, 

nejdříve přesunuty do chráněné únikové cesty, kde následně vyčkávají na asistenci při pohybu po 

schodišti dolů. V tomto případě se jeví problematický fakt, že podle článku 9.4.2 normy 

ČSN 73 0802 [8] se osoby mohou na únikové cestě typu A bezpečně zdržovat nejvýše 4 minuty. 

Za tuto dobu ale není možné evakuovat všechny osoby z jednoho oddělení.  

 Řešením by mohlo být využití článku 8.4.1.1 normy ČSN 73 0835 [7], který udává, že 

z každého požárního úseku, který tvoří lůžková jednotka, musí být umožněna evakuace po rovině 

nebo po rampě do jiného požárního úseku, který má hodnotu součinitele an menší než 1,1, je plošně 

dimenzován na pobyt daného počtu pacientů, navazuje na chráněnou únikovou cestu nebo na 

východ na volné prostranství a má zajištěné přirozené větrání. Pokud by bylo využito tohoto 

článku, bylo by možné evakuovat všechny osoby z jednoho oddělení po rovině přes chráněnou 

únikovou cestu v centrální časti objektu na druhé oddělení. Zde by mohly osoby vyčkávat 

a evakuace po schodišti dolů by probíhala až v případě, že by bylo nutné evakuovat celý objekt. 

Evakuace by mohla probíhat buď po vnitřní CHÚC nebo po vnějším schodišti, které vede z tohoto 

oddělení. Tato varianta se jeví jako mnohem méně náročná jak časově, tak i fyzicky. Navíc by 

osoby nemusely být ihned evakuovány na volné prostranství a nebyly by tak vystaveny 

povětrnostním vlivům. Schéma horizontální evakuace je na obr. 25. 

  

obr. 25: Schéma horizontální evakuace 

3.6.1 Návrhy na zlepšení 

3.6.1.1 Prohlídka objektu HZS a nácvik manipulace s evakuačními podložkami 

Při cvičné evakuaci bylo zjištěno, že někteří příslušníci HZS neměli zkušenosti s manipulací 

s evakuačními vozíky a s evakuačními podložkami. Proto bylo dohodnuto, že se všechny směny 
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profesionálních hasičů z požární stanice v Bystřici pod Hostýnem zúčastní nácviku v CPS Zahrada 

a zdokonalí tak své schopnosti evakuovat imobilní osoby.  

 Návštěva domova probíhala ve dnech 11. až 13. prosince 2018, každý den se jednalo 

o jinou směnu. Paní ředitelka nejdříve hasiče provedla objektem, ukázala jim, kde se nachází 

hlavní uzávěry médií a vysvětlila jim některé specifické vlastnosti, s kterými by se u seniorů mohli 

potkat. Následně měla připravenou jednu postel, která byla vybavena evakuační podložkou, 

a pracovnice hasičům ukázaly, jak správně osobu zafixovat pomocí popruhů k matraci. Hasiči si 

poté mohli vyzkoušet pohyb s evakuační podložkou po rovině i po schodišti dolů.  

 Během prohlídky kuchyně se jeden z hasičů zeptal, zda je kuchyň vybavena hasící dekou 

(protipožární přikrývkou), která by mohla pomoct při případném požáru při vaření. Hasící deka 

v kuchyni nebyla, proto ji paní ředitelka neprodleně zakoupila.  

3.6.1.2 Vybavení evakuačními podložkami 

V době, kdy začala vznikat tato diplomová práce, domov nedisponoval evakuačními podložkami. 

Nejen pro účely cvičné evakuace byly zakoupeny první evakuační podložky, které se při cvičné 

evakuaci velmi osvědčily. Proto bylo rozhodnuto, že by bylo vhodné vybavit evakuačními 

podložkami alespoň postele ležících osob a osob na vozíku, protože evakuace na podložkách je 

velmi efektivní. Nakonec se ale podařilo vybavit evakuačními podložkami postele všech seniorů.  

3.6.1.3 Trvale otevřené dveře 

V domovech pro seniory se velmi často setkáváme s tím, že dveře na chodbách jsou sice vybaveny 

samozavíračem, ale zároveň jsou podepřeny klínkem či přivázány tak, aby byly trvale otevřené. 

Otevírání dveří je pro seniory náročné, jednak proto, že musí překonat sílu samozavírače a jednak 

proto, že často používají kompenzační pomůcky a je pro ně náročné zkoordinovat pohyby tak, aby 

zvládli držet hůl/berli/rolátor a k tomu ještě otevírali dveře. Stejný problém vzniká u osob na 

vozíku, pro které je otevření dveří se samozavíračem také velký problém. Článek 10.4.2 normy 

ČSN 73 0835 [7] udává, že v domovech důchodců musí být vstupní dveře do požárních úseků 

lůžkových částí provedeny jako požární a současně kouřotěsné. V poznámce je pak uvedeno, že 

u těchto dveří není stanoven požadavek na samozavírač a předpokládá se, že uzavření požárních 

dveří v případě požáru zajistí službu konající personál (v případě instalace EPS lze EPS použít 

k uzavření požárních dveří). 

Personál v CPS Zahrada je pravidelně školen, jak se zachovat v případě požáru, přičemž je 

i informován o tom, že musí uzavřít dveře, které vedou z chodeb oddělení na CHÚC. Vzhledem 

k tomu, že je v objektu instalována EPS, bylo by vhodnější řešit uzavírání dveří právě pomocí 

tohoto zařízení. Selhání člověka je totiž častější než selhání techniky, navíc uzavírání všech těchto 

dveří zdržuje evakuaci. Dveře by bylo vhodné vybavit přídržným magnetem napojeným na EPS, 

který drží dveře trvale otevřené a v případě požáru dveře pustí, tudíž se uzavřou. Druhou možností 

je opatřit dveře samozavíračem, který disponuje technologií, jež drží dveře trvale otevřené 

a v případě signálu z EPS o požárním poplachu dveře uzavře. Toto řešení by bylo vhodné 
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promyslet vždy už ve fázi projektu. Požární dveře opatřené samozavíračem bez napojení na EPS 

jsou sice levnější, ale v provozech jako jsou domovy pro seniory by byly dveře s přídržným 

magnetem nebo samozavíračem napojeným na EPS značně efektivnější, což by vedlo ke zvýšení 

bezpečnosti v objektu v případě požáru.  

3.6.2 Dokumentace požární ochrany 

Dle § 17 Vyhlášky 246/2001 Sb. se stavby určené pro osoby se sníženou pohyblivostí nebo 

orientací považují za stavby pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. V domově pro 

seniory se vyskytují osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, a proto spadá dle § 18 mezi 

stavby, v nichž jsou složité podmínky pro zásah [27]. Pro objekty, které mají složité podmínky pro 

zásah, se zpracovává dle Zákona o požární ochraně dokumentace požární ochrany v předepsaném 

rozsahu [28]. CPS Zahrada má zpracovanou dokumentaci o požární ochraně, která je udržována 

v aktuálním stavu a obsahuje všechny náležitosti.  

Školení o požární ochraně provádí odborně způsobilá osoba v požární ochraně (OZO v PO) 

dle stanoveného tematického a časového plánu pro školení. Školení jsou v objektu Centrum pro 

seniory Zahrada prováděna jednou za tři roky pro vedoucí pracovníky a jednou za rok pro ostatní 

pracovníky. Školení nově přijatých zaměstnanců probíhá před nástupem do zaměstnání. 

Školeny jsou také cizí osoby, které se budou zdržovat v objektech zařízení a budou vykonávat 

požárně nebezpečné činnosti.  

Jednou za šest měsíců probíhá v objektu preventivní požární prohlídka. Preventivní 

prohlídku provádí OZO v PO ve spolupráci s pracovníkem údržby. Výsledek prohlídky se zapisuje 

do požární knihy.   

V objektu jsou vyvěšeny požární evakuační plány, které jsou na daných místech vždy 

správně orientovány. Ohlašovna požáru se nachází ve druhém nadzemním podlaží, kde je i správně 

zaznačena na grafické části požárního evakuačního plánu. V ostatních podlažích je v legendě 

uvedena značka pro ohlašovnu požáru, ale v plánu se tato značka již nenachází. Bylo by vhodné 

slovně uvést, kde se ohlašovna požáru nachází. Evakuace má probíhat jako postupná, postup 

evakuace má stanovit pracovník řídící evakuaci, tedy ředitelka, a v případě její nepřítomnosti 

vedoucí obslužné péče. Klienti se při ohrožení života mají podřídit pokynům ředitelky. V případě 

její nepřítomnosti se všechny přítomné osoby podřizují vedoucí směny a službu konajícímu 

personálu, který se řídí požárními směrnicemi a evakuačním plánem.  

Do operativní karty by bylo dobré poznačit, že příjezdovou bránu lze v případě výpadku 

elektrického proudu jednoduše otevřít i ručně.  
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3.7 Dotazníkové šetření 

V rámci diplomové práce bylo provedeno dotazníkové šetření, které mělo za cíl prozkoumat 

podmínky pro evakuaci z domovů pro seniory v ČR. V dotaznících bylo zjišťováno, zda jsou 

domovy pro seniory vybaveny evakuačními výtahy a EPS, zda v domovech probíhá školení 

požární ochrany. Zjišťována byla také vybavenost domovů evakuačními pomůckami a zda 

probíhají cvičné evakuace. Poslední část dotazníkového šetření zkoumala obsazenost domovů pro 

seniory podle druhu používaných kompenzačních pomůcek, což vedlo k ověření, zda skutečné 

procentuální složení osob s omezenou schopností pohybu a orientace a osob neschopných 

samostatného pohybu odpovídá normou nabízeným hodnotám. Výsledky slouží ke zhodnocení 

stávajících norem pro požární bezpečnost staveb v domovech pro seniory a případně mohou 

pomoci při aktualizaci těchto norem. 

 Dotazníky byly vytvořeny prostřednictvím aplikace Survio a byly určeny pro ředitele 

domovů pro seniory. Osloveny byly domovy, které jsou uvedeny v registru poskytovatelů 

sociálních služeb [29], který spravuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Ke dni 20. 11. 2018 

bylo v registru zveřejněno 533 domovů pro seniory, z nichž ne všechny měly uvedenou kontaktní 

emailovou adresu. Dotazníky byly rozeslány pomocí aplikace Mailchimp do 511 domovů pro 

seniory. Email s dotazníkem otevřelo 179 osob, tj. 37 %. Dotazník byl k dispozici od 20. 11. do 

2. 12., tedy 13 dní. Celkem bylo vyplněno 106 dotazníků, tj. 20,7 %.  

Dotazník obsahoval celkem 14 otázek, z nichž některé měly ještě další podotázky. Otázky 

lze rozdělit do 6 kategorií – vybavení domovů pro seniory, školení o průběhu evakuace, evakuační 

pomůcky, cvičné evakuace, obsazenost objektů a prostor pro připomínky. U každé otázky je kromě 

psaného vyhodnocení uveden také graf, který umožňuje lepší orientaci ve výsledcích. Celý 

dotazník je uveden v Příloze 8.  

3.7.1 Vybavení objektů domova pro seniory 

První čtyři otázky hodnotily domovy pro seniory z pohledu jejich funkce a vybavenosti. Byla 

zjišťována podlažnost objektů, zda se v nich vyskytují i jiné provozy, zda objekty disponují 

evakuačními výtahy a elektrickou požární signalizací.  

Otázka č. 1: Nachází se v objektu kromě domova pro seniory i jiné provozy? 

Nabídnuté možnosti odpovědí: 

• Ne, objekt slouží pouze jako domov pro seniory 

• Ano, v objektu jsou i jiné provozy 

• O jaké provozy se jedná: 

První otázka zjišťovala, zda se v objektu nachází kromě domova pro seniory i jiné provozy. 

Objekty slouží z 80 % pouze jako domovy pro seniory. 20 % respondentů uvedlo, že se v objektu 

nachází i jiné provozy, např.: 
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• Dům s pečovatelskou službou 

• Turistická ubytovna 

• Centrum denních služeb a kadeřnictví 

• Stanoviště zdravotní záchranné služby 

• Zázemí pečovatelské služby 

• Kanceláře a zázemí pro další služby (pečovatelské služby, služba pro rodiny s dětmi) 

• Kadeřnictví, pedikúra 

• Restaurace, wellness 

 

obr. 26: Procentuální výsečový graf zobrazující výsledky otázky č.1 z dotazníkového šetření 

Otázka č. 2: V kolika nadzemních podlažích se v rámci objektu vyskytuje provoz domova 

pro seniory?  

Nabídnuté možnosti odpovědí: 

• 1 NP 

• 2 NP 

• 3 NP 

• 4 NP a více 

• Jiná odpověď: 

Druhá otázka zjišťovala, v kolika nadzemních podlažích se vyskytuje provoz domova pro seniory. 

Možnosti vložit jinou odpověď využili dva respondenti. Z odpovědí vyplývá, že nejvíce jsou 

zastoupeny objekty se třemi nadzemními podlažími (44 %), dále objekty, které mají čtyři a více 

nadzemních podlaží (35 %) a objekty o dvou nadzemních podlažích (17 %). Nejméně je objektů 

s jedním nadzemním podlažím (4 %). Jeden respondent uvedl, že se domov pro seniory skládá ze 

tří budov, z nichž každá má jiný počet nadzemních podlaží.  

Ne

80%

Ano

20%

1. Nachází se v objektu kromě domova pro seniory i jiné provozy?

Ne, objekt slouží pouze jako domov

pro seniory

Ano, v objektu jsou i jiné provozy
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obr. 27: Procentuální výsečový graf zobrazující výsledky otázky č.2 z dotazníkového šetření 

Otázka č. 3: Je objekt vybaven evakuačním výtahem?  

Nabídnuté možnosti odpovědí: 

• Ano 

• Ne 

Třetí otázka se zabývala vybaveností objektů evakuačním výtahem. Z průzkumu vyplývá, že 54 % 

domovů pro seniory nedisponuje evakuačním výtahem. Toto číslo je dosti vysoké, když uvážíme, 

že v objektech se vyskytují osoby s omezenou schopností pohybu a orientace a osoby neschopné 

samostatného pohybu. Jak již bylo uvedeno v kapitole 2.3.1.1, v domovech pro seniory, v nichž 

jsou senioři ubytováni výše než ve třetím nadzemním podlaží, musí být dle ČSN 73 0835 zřízeny 

evakuační výtahy.  

 

obr. 28: Procentuální výsečový graf zobrazující výsledky otázky č.3 z dotazníkového šetření 

1 NP
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2. V kolika nadzemních podlažích se v rámci objektu vyskytuje provoz 
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Graf na obr. 29 zobrazuje, jak jsou domovy pro seniory vybaveny evakuačními výtahy v závislosti 

na podlažnosti. Z grafu je zřejmé, že největší počet evakuačních výtahů je v objektech, kde je 

provoz domova pro seniory umístěn ve čtvrtém nadzemním podlaží a výše, tedy v objektech, kde 

jsou evakuační výtahy požadovány normou. V 74 % domovů pro seniory, které mají čtyři a více 

nadzemních podlaží jsou instalovány evakuační výtahy, zatímco ve 26 % těchto domovů však 

evakuační výtahy instalovány nejsou. Evakuační výtahy jsou instalovány i v budovách o dvou 

a třech nadzemních podlažích, což senioři a personál v případě evakuace jistě ocení.   

 

obr. 29: Vybavenost domovů pro seniory evakuačními výtahy dle podlažnosti 

Otázka č. 4: Je v objektu instalována elektrická požární signalizace (EPS)? 

Nabídnuté možnosti odpovědí: 

• Ano – se zařízením dálkového přenosu (automatický přenos informace o požáru na 

operační středisko HZS) 

• Ano – s trvalou obsluhou (informaci o požáru předává na operační středisko HZS personál) 

• Ne 

• Jiná odpověď: 

Čtvrtá otázka zkoumala, zda je v objektu instalována elektrická požární signalizace. V případě, že 

ano, bylo zjišťováno, zda je objekt napojen na pult centrální ochrany nebo zda obsluhu EPS 

zajišťuje trvalá obsluha. Několik respondentů zvolilo možnost jiné odpovědi a uvedli např., že: 

• „Máme v domově čidla, která nám signalizují zakouření, jsou umístěná na chodbách, 

záchodech a v pokojích klientů, o kterých víme, že porušují zákaz kouře.“ 

• „Ano – se zařízením dálkového přenosu na PCO Městské policie.“ 

V kapitole 2.3.1.1 bylo uvedeno, že EPS musí být dle ČSN 73 0835 instalována v domovech pro 

seniory, kde je ubytováno více než 50 osob. Pokud respondenti uvedli, že v objektu není EPS, bylo 

zjišťováno, zda je v objektu ubytováno více než 50 osob. Ukázalo se, že v 50 % případů, kdy EPS 

2 NP

4%

3 NP

38%

4 NP a více

58%

Vybavenost domovů pro seniory evakuačními výtahy dle podlažnosti

2 NP
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instalována není, je v objektu ubytováno více jak 50 osob a v 50 % případů je v objektu ubytováno 

méně než 50 osob.  

 

obr. 30: Procentuální výsečový graf zobrazující výsledky otázky č.4 z dotazníkového šetření 

3.7.2 Školení o průběhu evakuace 

Druhá část dotazníku se týkala školení o průběhu evakuace a zjišťovala, zda a jak často jsou 

ubytovaní senioři a zaměstnanci proškolováni ohledně postupu při evakuaci objektu.  

Otázka č. 5: Jak často jsou zaměstnanci proškolováni ohledně postupu při evakuaci objektu? 

Nabídnuté možnosti odpovědí: 

• Nejsou proškolováni 

• Jen při nástupu do zaměstnání 

• Jednou za rok 

• Jednou za dva roky 

• Jednou za tři roky 

• Jiná odpověď: 

Dle § 23 Vyhlášky č. 246/2001 Sb. [27] je nutné v domovech pro seniory provádět školení 

zaměstnanců o požární ochraně, které má obsahovat i seznámení s evakuačním plánem. Toto 

školení se provádí při nástupu do zaměstnání a dále nejméně jednou za dva roky, u vedoucích 

zaměstnanců nejméně jednou za tři roky. Z odpovědí respondentů vyplývá, že v 81 % jsou 

zaměstnanci školeni, jak postupovat při evakuaci, jednou ročně, tedy častěji, než je dáno 

vyhláškou. V 16 % domovů pro seniory probíhá školení zaměstnanců jednou za dva roky. Pouze 

ve 3 % není školení zaměstnanců dostatečné, protože buď neprobíhá nebo probíhá jen při nástupu 

či jednou za tři roky. Četnost proškolování zaměstnanců ohledně postupu při evakuaci objektu lze 

označit za vynikající.  

Ano - se ZDP

20%

Ano - s obsluhou

46%

Ne

34%

4. Je v objektu instalována elektrická požární signalizace (EPS)?

Ano - se zařízením dálkového přenosu

Ano - s trvalou obsluhou

Ne
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obr. 31: Procentuální výsečový graf zobrazující výsledky otázky č.5 z dotazníkového šetření 

Otázka č. 6: Jak často jsou ubytovaní senioři proškolováni ohledně postupu v případě 

evakuace?  

Nabídnuté možnosti odpovědí: 

• Nejsou proškolováni 

• Jen při zahájení pobytu v domově 

• Jednou za rok 

• Jednou za dva roky 

• Jednou za tři roky 

• Jiná odpověď: 

Šestá otázka se zabývá školením ubytovaných seniorů ohledně postupu v případě evakuace. 

Výsledky dotazníků ukazují, že 28 % domovů pro seniory neinformuje své obyvatele, jak mají 

v případě evakuace postupovat. To může být při mimořádné situaci, kdy je potřeba osoby 

evakuovat, rizikové. Jen při zahájení pobytu v domově jsou o evakuaci školeni senioři ve 40 % 

domovů. Pouze ve 32 % domovů jsou senioři školeni pravidelně. Pravidelné školení by jistě bylo 

přínosné i ve zbylých 68 % domovů, protože senioři mohou mít problémy s pamětí, a častější 

připomenutí, jak se chovat v případě evakuace, by mohlo pomoci.   

Někteří respondenti využili možnost jiné odpovědi a uvedli např.: 

• „Klient je při nástupu do zařízení poučen a seznámen se základními pravidly a opatřeními 

v rámci kritických a rizikových opatření včetně nebezpečí požáru.“ 

• „Pečujeme o klienty s demencí, kteří nechápou obsah a smysl jednání, trpí ztrátou paměti.“ 

• „Informace týkající se nebezpečí požáru mají klienti jako součást domácího řádu na 

každém pokoji, mohou do něj kdykoliv nahlédnout, ale poučováni jsou.“ 

Nejsou

1%

Nástup

1%

1x za rok

81%

1x za 2 roky

16%

1x za 3 roky

1%

5. Jak často jsou zaměstnanci proškolováni ohledně postupu při evakuaci 

objektu?

Nejsou proškolováni

Jen při nástupu do zaměstnání

1x za rok

1x za 2 roky
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• „Vzhledem k průměrnému věku klientů - 87 let, je nechceme zbytečně stresovat. 

O probíhající cvičné evakuaci jsou informováni a instruováni.“ 

• „Podle jejich schopností vnímat toto téma.“  

 

obr. 32: Procentuální výsečový graf zobrazující výsledky otázky č.6 z dotazníkového šetření 

3.7.3 Evakuační pomůcky 

Třetí část dotazníkového šetření se zabývala evakuačními pomůckami. Bylo zjišťováno, zda jsou 

domovy pro seniory vybaveny evakuačními pomůckami a jakými. V případě, kdy domovy 

disponují evakuačními pomůckami, bylo dále zjišťováno, na kolik seniorů připadá jedna 

evakuační pomůcka a zda je personál proškolen, jak s pomůckami zacházet. 

Otázka č. 7: Disponuje domov pro seniory evakuačními pomůckami?  

Nabídnuté možnosti odpovědí: 

• Ne 

• Ano – evakuačními podložkami 

• Ano – evakuačními matracemi 

• Ano – jinými pomůckami (prosím upřesněte) 

Z výsledků dotazníků je patrné, že značná část domovů pro seniory je vybavena evakuačními 

pomůckami, a to 83 % všech dotázaných domovů. Většinou domovy disponují evakuačními 

podložkami, některé domovy mají evakuační matrace. Několik respondentů vyplnilo položku 

„Ano – jinými pomůckami“ a uvedlo, že mají schodolez, evakuační schodovou židli, evakuační 

křesla a nosítka. Tři respondenti uvedli, že evakuace seniorů probíhá na lůžkách s kolečky.  

Nejsou

28%

Zahájení pobytu

40%
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1x za 2 roky
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1%
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obr. 33: Procentuální výsečový graf zobrazující výsledky otázky č.7 z dotazníkového šetření 

Otázka č. 8: Na kolik seniorů připadá jedna evakuační pomůcka?  

Nebyly nabídnuty možnosti odpovědí, jen volné pole pro psaní. Tato otázka byla určena jen pro 

ty, kteří vyplnili, že domov pro seniory disponuje evakuačními pomůckami. Ve 45 % domovech 

pro seniory, které disponují evakuačními pomůckami, má každý senior na posteli umístěnou 

evakuační podložku. V 16 % mají evakuační podložku pouze imobilní osoby. V ostatních 

případech připadají evakuační pomůcky na více osob. Konkrétně 1 evakuační podložka připadá 

v průměru na 8,8 osob, ostatní evakuační pomůcky připadají v průměru 1 pomůcka na 23 osob.  

 

obr. 34: Procentuální výsečový graf zobrazující výsledky otázky č.8 z dotazníkového šetření 

Otázka č. 9: Je personál proškolen, jak s evakuačními pomůckami zacházet?  

Nabídnuté možnosti odpovědí: 

• Ano – všichni zaměstnanci jsou proškoleni 

• Ano – pouze vybraní zaměstnanci jsou proškoleni 

• Ne 

Ne

17%

Podložky

73%

Matrace

6%

Jiné

4%

7. Disponuje domov pro seniory evakuačními pomůckami?

Ne

Ano – evakuačními podložkami
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Ano – jinými pomůckami

Každý
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Imobilní
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Více osob

39%

8. Na kolik seniorů připadá jedna evakuační pomůcka?
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Respondentům, kteří vyplnili, že domov pro seniory disponuje evakuačními pomůckami, byla 

nabídnuta otázka týkající se proškolenosti ohledně zacházení s evakuačními pomůckami. V 85 % 

domovů jsou proškoleni všichni zaměstnanci, jak zacházet s evakuačními pomůckami. Ve 14 % 

jsou proškoleni jen vybraní zaměstnanci a v 1 % zaměstnanci proškoleni nejsou. Při cvičné 

evakuaci domova pro seniory, která byla organizována autorkou práce, se ukázalo, že je velmi 

důležité, aby zaměstnanci věděli, jak evakuační pomůcky používat.  

 

obr. 35: Procentuální výsečový graf zobrazující výsledky otázky č.9 z dotazníkového šetření 

3.7.4 Cvičná evakuace 

Čtvrtá část průzkumu zjišťovala, jestli v domovech pro seniory probíhají cvičné evakuace a pokud 

ano, zda za přítomnosti HZS a zda jsou při cvičných evakuacích používány evakuační pomůcky. 

Také bylo zjišťováno, jak často cvičné evakuace probíhají.   

Otázka č. 10: Byla v domově někdy provedena cvičná evakuace?  

Nabídnuté možnosti odpovědí: 

• Ano 

• Ano – cvičná evakuace probíhá pravidelně 

• Ne 

Provádění cvičných evakuací je velmi důležité, ubytovaní senioři a personál si tak mohou 

vyzkoušet, jak v případě evakuace postupovat. Personál musí znát, jak má při evakuaci postupovat 

a jak má pomáhat ubytovaným seniorům. Proces evakuace je velice náročný jak psychicky, tak 

fyzicky. Je jisté, že pokud si osoby evakuaci vyzkouší, příště lépe vědí, jak se mají chovat. Cvičná 

evakuace navíc může upozornit na nedostatky, které se v objektu nacházejí. Třetina respondentů 

uvedla, že v domově pro seniory nebyla nikdy provedena cvičná evakuace. Tento údaj je 

alarmující, když uvážíme, že v objektech se nachází převážně osoby s omezenou schopností 

pohybu a osoby neschopné samostatného pohybu.   
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9. Je personál proškolen, jak s evakuačními pomůckami zacházet?
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obr. 36: Procentuální výsečový graf zobrazující výsledky otázky č.10 z dotazníkového šetření 

Otázka č.11: Pokud probíhá cvičná evakuace pravidelně:  

Tato otázka byla rozdělena na tři podotázky a týkala se pouze domovů pro seniory, ve kterých 

probíhá cvičná evakuace pravidelně.  

a) Probíhá cvičná evakuace za přítomnosti HZS?  

Nabídnuté možnosti odpovědí: 

• Probíhá za přítomnosti HZS 

• Probíhá bez přítomnosti HZS 

Nejen pro personál a ubytované osoby je dobré znát evakuovaný objekt. V případě, že se HZS 

účastní cvičných evakuací, získává přehled o objektu, což může při případném reálném zásahu být 

velkým přínosem. Pro to, aby hasiči věděli, jak objekt vypadá, ovšem není nutná přímo účast na 

cvičné evakuaci. Vždy je možné domluvit schůzku hasičů s vedením objektu a umožnit hasičům 

prohlídku objektu. Nicméně pro personál může být přínosné, pokud si při cvičné evakuaci 

vyzkouší spolupráci s HZS.  

 

obr. 37: Procentuální výsečový graf zobrazující výsledky otázky č.11a z dotazníkového šetření 
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b) Jsou při cvičné evakuaci využívány evakuační pomůcky? 

Nabídnuté možnosti odpovědí: 

• Jsou využívány evakuační pomůcky 

• Nejsou využívány evakuační pomůcky 

Celkem 21 % respondentů uvedlo, že při cvičné evakuaci nejsou využívány evakuační pomůcky. 

Pokud v objektu jsou evakuační pomůcky k dispozici, bylo by vhodné je využívat, jelikož nejen 

pro personál, ale i pro seniory, to může být cenná zkušenost.  

 

obr. 38: Procentuální výsečový graf zobrazující výsledky otázky č.11b z dotazníkového šetření 

c) Jak často cvičná evakuace probíhá? 

Nebyly nabídnuty možnosti odpovědí, jen volné pole pro psaní. Poslední otázka v části cvičné 

evakuace měla za úkol zjistit, jak často cvičná evakuace probíhá. Ve 42 % domovů pro seniory, 

kde probíhá cvičná evakuace pravidelně, probíhá jednou ročně. Vzhledem k tomu, že obsazení 

objektu seniory se často mění, a zároveň se mohou měnit i zaměstnanci, bylo by dobré, kdyby 

cvičná evakuace probíhala jednou za rok ve více domovech.  

 

obr. 39: Procentuální výsečový graf zobrazující výsledky otázky č.11c z dotazníkového šetření 
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3.7.5 Obsazenost  

Otázka č. 12: Kolik osob je v domovech pro seniory ubytovaných?  

Nebyly nabídnuty možnosti odpovědí, jen volné pole pro psaní. Celkem uvedlo počet osob 

v domově 99 respondentů. Z odpovědí vyplývá, že v domovech pro seniory je průměrně 

ubytováno 87 osob. 

Otázka č. 13: Kolik osob… 

Nabídnuté možnosti odpovědí: 

• Je samostatně chodících? 

• Používá k pohybu hůl/berli? 

• Používá k pohybu rolátor? 

• Je na vozíku? 

• Je ležících? 

Tato otázka umožňuje zjistit poměr osob v domovech pro seniory dle druhu používaných 

kompenzačních pomůcek. V předchozí otázce uvedlo 99 respondentů, kolik osob se vyskytuje 

v jednotlivých domovech pro seniory. Otázku č. 13 vyplnilo 91 respondentů. Pro výpočet poměru 

osob byly uvažovány pouze ty odpovědi, v nichž se součet osob s jednotlivými kompenzačními 

pomůckami shodoval s celkovým počtem osob uvedeném v otázce č. 12. Takových odpovědí bylo 

celkem 70. Jeden z respondentů uvedl: „Někteří uživatelé se vysazují i z lůžka do kardiokřesla. 

A někteří uživatelé používají i vozík i rolátor, proto nesedí počet uživatelů.“ To mohlo být jednou 

z příčin, proč se u některých odpovědí součty nerovnají.   

 

obr. 40: Procentuální výsečový graf zobrazující výsledky otázky č.13 z dotazníkového šetření 

V kapitole 2.4.3.1 je uvedeno, že podle Přílohy A normy ČSN 73 0835 se v domovech pro seniory 

počítá s výskytem 70 % osob s omezenou schopností pohybu a 30 % osob neschopných 

samostatného pohybu. Mezi osoby s omezenou schopností pohybu patří senioři samostatně 

chodící, o holi/berli, s rolátorem a senioři na vozíku. Osoby neschopné samostatného pohybu jsou 

osoby ležící. Z odpovědí respondentů vyplývá, že v domovech pro seniory je ubytováno 68 % 
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osob s omezenou schopností pohybu a 32 % osob neschopných samostatného pohybu, vizte obr. 

41. Skutečnost se tedy velmi blíží hodnotám, které udává norma.  

 

obr. 41: Rozdělení osob v domovech pro seniory dle schopnosti pohybu 

3.7.6 Připomínky 

Dotazovaným osobám byl poskytnut prostor pro případné připomínky. Někteří tuto možnost 

využili a napsali: 

• „Otázka č. 13 je poněkud zavádějící. Za prvé se počty v jednotlivých skupinách velmi 

proměňují, protože v průběhu roku se obmění zhruba 1/3 klientů. Za druhé většina z těch, 

kteří nepoužívají k chůzi pomůcku, trpí jednou z forem demence, zpravidla ve vysokém 

stupni – v mimořádné situaci, kdy by bylo třeba tyto osoby evakuovat, by s jejich evakuací 

mohl být větší problém než s těmi, kteří jsou např. na vozíku.“ 

• „Vzhledem k tomu, že ročně se vymění cca 1/3 klientů, není možné přesně stanovit jejich 

mobilitu. Proto odpověď na otázku č. 13 berte jako orientační. EC proběhlo za účasti HZS 

jednou, jinak bez jejich účasti.“ 

• „Nedokážu si představit, že by u nás hořelo.“ 

• „Všechny pokoje jsou vybaveny protipožárními dveřmi, z tohoto důvodu nemáme 

evakuační cvičení, byli jsme poučeni, že jakmile vypukne požár, dveře se utěsní a hasiči si 

je sami při výjezdu otevřou.“ 
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4 Závěr 

Diplomová práce se zabývala hodnocením evakuace v domovech pro seniory. V teoretické části 

byly shrnuty jednotlivé faktory, kterými se senioři odlišují od mladších osob, a uvedena byla 

i definice domova pro seniory. Stručně byla popsána teorie evakuace a možnosti projektování za 

pomoci preskriptivního či požárně inženýrského přístupu. Nejdůležitější kapitolou teoretické části 

byla kapitola shrnující výsledky studií, které se zabývají získáváním dat, jež je možné použít pro 

modelování evakuace. Shrnuty byly studie zabývající se rozměrem osob, rychlostí pohybu po 

rovině a po schodišti a dobou do zahájení pohybu. Popsány byly také evakuační pomůcky, které 

jsou při asistované evakuaci často využívány. Ukázalo se, že data z jednotlivých studií se liší, což 

může být způsobeno především podmínkami při provádění experimentu. Rychlost pohybu osob je 

odlišná v závislosti na geometrii prostoru, v němž probíhalo měření, ale také na počtu osob, které 

se experimentu zúčastnily. Data ze studií je možno využít při hodnocení evakuace požárně 

inženýrským přístupem, kdy je nutné snažit se aplikovat taková data, která byla zjištěna při 

experimentu s podmínkami co nejpodobnějšími námi řešenému případu.  

4.1 Závěry vyplývající z cvičné evakuace  

V praktické části diplomové práce byla hodnocena evakuace ve vybraném domově pro seniory 

Centrum pro seniory Zahrada v Bystřici pod Hostýnem. V objektu byla nejprve provedena cvičná 

evakuace jednoho oddělení ve druhém nadzemním podlaží, kde je ubytováno 15 osob. Simulována 

byla situace v noci, kdy se v objektu nachází 3 pracovnice v sociálních službách. Cvičné evakuace 

se zúčastnili i profesionální hasiči z požární stanice v Bystřici pod Hostýnem, a to formou 

prověřovacího cvičení. Průběh cvičné evakuace byl zaznamenáván na kamery. Sledována byla 

především rychlost pohybu osob po rovině a po schodišti dolů, doba do zahájení pohybu, doba 

přípravy ležících osob k evakuaci na evakuačních podložkách a chování osob. Po ukončení 

experimentu byla osobám přeměřena šířka ramen. Velmi přínosné je získání šířky ramen hasičů 

v plné výzbroji, protože tento údaj není v literatuře dostupný. Zjištěné hodnoty byly porovnány 

s hodnotami získanými z literatury. Stejně tak, jak se mezi sebou liší hodnoty z jednotlivých studií, 

jsou lehce odlišné i hodnoty získané při provedené cvičné evakuaci. To je způsobeno různými 

vstupními podmínkami a také rozdílným počtem evakuovaných osob, kdy by bylo vhodnější, aby 

se cvičné evakuace mohlo zúčastnit více osob. Získaná data je možné využít v případě hodnocení 

evakuace pomocí požárně inženýrského přístupu. Při porovnání vypočtené hodnoty doby volného 

rozvoje požáru s hodnotou získanou pozorováním skutečné situace bylo zjištěno, že výpočet byl 

velmi přesný.  

 Během cvičné evakuace bylo zjišťováno, jak jsou pracovnice v sociálních službách 

schopny reagovat na vznik požáru, ohlásit jej, komunikovat s HZS a evakuovat seniory na místo 

shromaždiště. V průběhu cvičné evakuace se ukázalo, že v objektu nefunguje volání na číslo 150. 

Dále bylo zjištěno, že hasiči nemají dostatečné zkušenosti s evakuací osob na vozíku 



Závěr  

93 

 

a s evakuačními podložkami. Proto byly následně všechny směny pozvány na prohlídku objektu, 

v rámci níž se hasiči zároveň seznámili s postupem evakuace za pomoci evakuačních podložek.  

4.2 Závěry vyplývající z posouzení celého objektu  

V softwaru Pathfinder, který umožňuje modelovat asistovanou evakuaci, byl vytvořen model 

cvičné evakuace. Simulován byl průběh evakuace podle skutečnosti a byla zadávaná přesná data 

získaná při cvičné evakuaci. Průběh cvičné evakuace v modelu byl následně porovnán se 

skutečným průběhem a bylo zjištěno, že jsou si velice podobné. Model nevykazoval žádné známky 

nepřijatelného chování a bylo tedy možné ho pro konkrétní situaci prohlásit za validní. Následně 

byl vytvořen model evakuace celého objektu, kdy byla využita data jak z cvičné evakuace, tak 

i z literatury v případech, kdy data z cvičné evakuace nebyla zcela vypovídající, např.  u šířky 

ramen seniorů. Samotnému modelování evakuace z celého objektu předcházela analýza možných 

požárních scénářů, z nichž byly vybrány dvě nejhorší věrohodné varianty. Všechny varianty 

probíhají v nočních hodinách, kdy jsou v objektu z personálu přítomny pouze tři pracovníci 

v sociálních službách. První variantou je zahoření v kuchyni v prvním nadzemním podlaží 

a následné rozšíření do jídelny s možností průniku účinků požáru až do chráněné únikové cesty 

v případě, kdy by nebyly správně uzavřeny dveře, které jsou dvoukřídlé, opatřené samozavíračem 

pouze na hlavním křídle. V první variantě osoby nemohly využívat vnitřní schodiště a evakuace 

probíhala pouze po vnějším únikovém schodišti. Druhou variantou je zahoření v kuchyňce/jídelně 

na jednom z oddělení. Dveře vedoucí z této místnosti jsou sice vybaveny samozavíračem, ale 

senioři mají problémy dveře otevřít, proto jsou přivázány tak, aby byly trvale otevřené. Evakuace 

osob z požárem zasaženého oddělení ve třetím nadzemním podlaží probíhala po vnějším únikovém 

schodišti, únik osob z ostatních oddělení nebyl omezen. Modelována byla také varianta, kdy jsou 

všechny osoby (kromě samostatně chodících bez kompenzačních pomůcek) evakuovány na 

evakuačních podložkách. 

 Průměrná doba evakuace v první variantě je 37 minut a 50 sekund, ve druhé variantě je 

průměrná doba evakuace 36 minut a 45 sekund. Ve třetí variantě je tato doba přibližně o 7 až 8 

minut delší. Osoby jsou dle evakuačního řádu evakuovány z požárem zasaženého oddělení nejprve 

na podestu, kde následně vyčkávají na asistenci s pohybem po schodišti dolů. Podesta se nachází 

v chráněné únikové cestě typu A, kde je podle normy ČSN 73 0802 bezpečná doba pobytu nejvýše 

4 minuty. Z modelu evakuace bylo zjištěno, že osoby se v CHÚC vyskytují mnohem déle. Proto 

byl navržen bezpečnější postup evakuace s využitím horizontální evakuace, kdy by byly osoby 

z jednoho oddělení (zasaženého požárem) evakuovány přes chráněnou únikovou cestu na druhé 

oddělení, kde by byly v bezpečí. Až v případě, kdy by hrozilo rozšíření požáru i do druhého křídla 

budovy, by byly osoby evakuovány po schodišti dolů. Podle normy ČSN 73 0835 musí být 

z každého požárního úseku, který tvoří lůžková jednotka, umožněna evakuace po rovině nebo po 

rampě do jiného požárního úseku, které splňuje požadavky dané součinitelem an, podlahovou 

plochou a větráním. Tyto podmínky mohou splňovat i chráněné únikové cesty. Doba bezpečného 

pobytu na CHÚC typu A je 4 minuty, na CHÚC typu B 15 minut a na CHÚC typu C 30 minut. 
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Pokud by byla CHÚC navržena jako požární úsek určený k horizontální evakuaci, je nutné si 

uvědomit, že doba bezpečného pobytu je zde omezena. Tento problém může být při projektování 

opomenut, a proto by bylo vhodné do normy ČSN 73 0835 zapracovat podmínky upravující 

možnost navrhovat chráněné únikové cesty jako požární úseky sloužící k horizontální evakuaci. 

Dalším návrhem pro zvýšení požární bezpečnosti v objektu je vybavení dveří, oddělujících 

chodby na oddělení od CHÚC, přídržnými magnety napojenými na EPS, které by držely dveře 

trvale otevřené. Momentálně jsou dveře drženy trvale otevřeny pomocí provázku a personál je 

školen, aby dveře v případě požáru uzavřel. V případě napojení dveří na EPS by se personál 

nemusel zdržovat zavíráním dveří a mohl by rovnou evakuovat seniory. Navíc se nedá spoléhat na 

to, že osoby ve stresu budou jednat přesně tak, jak jsou učeny na školení a je možné, že by na 

uzavření dveří zapomněly.  

4.3 Závěry vyplývající z dotazníkového šetření  

V rámci praktické části diplomové práce bylo provedeno dotazníkové šetření, které zkoumalo 

podmínky evakuace v domovech pro seniory v České republice. Dotazníky se skládaly ze 14 

otázek a byly určeny pro ředitele domovů pro seniory. Rozeslány byly do všech domovů pro 

seniory v ČR, které jsou vedeny v databázi Ministerstva práce a sociálních věcí.  Ukázalo se, že 

v domovech pro seniory většinou nejsou provozovány jiné služby a objekty jsou nejčastěji 

třípodlažní a dále čtyř a více podlažní. Zaměstnanci jsou většinou školeni o průběhu evakuace 

jednou za rok, to je častěji než nařizuje vyhláška. Školeni jsou často i senioři, a to buď pouze při 

zahájení pobytu v domově nebo taktéž jednou ročně. Evakuačními podložkami disponuje 73 % 

domovů, což je vzhledem k časté absenci evakuačního výtahu velmi příznivé. V 65 % domovů 

někdy proběhla cvičná evakuace, ve 24 % probíhá cvičná evakuace dokonce pravidelně. Díky 

dotazníkovému šetření bylo také ověřeno, že složení osob v domovech pro seniory podle 

schopnosti pohybu, které udává Tabulka A1 normy ČSN 73 0835, se velmi blíží skutečnému 

obsazení osobami. Tabulka A1 udává, že se při projektování má uvažovat 30 % osob neschopných 

samostatného pohybu a 70 % osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Výsledky 

dotazníků ukazují, že skutečný poměr je 32 % ku 68 %. 

4.4 Doporučení pro projektanty a domovy pro seniory  

Diplomová práce dokazuje, že provádění cvičných evakuací z domovů pro seniory je velmi 

důležité, neboť si personál a senioři vyzkoušejí, jak mají správně postupovat a mohou se poučit ze 

svých chyb, a to v případě, kdy skutečně nejde o život. Díky cvičné evakuaci mohou být zároveň 

odhaleny technické problémy, které je možné zavčas vyřešit. Práce také upozorňuje na častý 

problém, kdy jsou dveře v domovech pro seniory vybaveny samozavíračem, ale protože senioři 

nejsou schopni dveře otevírat, dochází k přivazování dveří či dávání klínků pod dveře tak, aby 

byly trvale otevřeny. Doporučení pro projektanty je, aby v objektech vybavených EPS, navrhovali 

dveře se samozavírači s přídržnými magnety napojenými na EPS, které budou dveře držet trvale 

otevřené a uzavřou je pouze v případě požáru.  
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obr. 42: Půdorys 1. NP – část přístupná pro seniory 



Příloha 1 – Schéma jednotlivých podlaží  

102 

 

 

obr. 43: Půdorys 2. NP 
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1. Úvod  

Evakuace domovů pro seniory je vzhledem ke zvyšování počtu seniorů a změně životního stylu 

lidí velmi aktuální. Domovy pro seniory jsou určeny lidem nad 60 let, kteří pobírají starobní nebo 

invalidní důchod a nejsou schopni bez pomoci druhé osoby vést samostatný život ve svém 

domácím prostředí. Z toho vyplývá, že pohyblivost a schopnost evakuace seniorů v těchto 

zařízeních je omezená. Senioři jsou dle Vyhlášky č. 369/2001 Sb. považováni za osoby 

s omezenou schopností pohybu a orientace. Evakuace obecně je složitý proces, což se u objektu, 

který je určen pro pobyt seniorů – osob s omezenou schopností pohybu a orientace, ještě více 

stupňuje. Dle zákona o požární ochraně č. 133/1985 Sb. se navíc hodnotí domovy pro seniory jako 

provozy se zvýšeným požárním nebezpečím. 

Za účelem získání dat o pohybu a chování seniorů bude provedena cvičná evakuace 

domova pro seniory Centrum pro seniory Zahrada, o.p.s. v Bystřici pod Hostýnem. Cvičná 

evakuace bude probíhat 12.9.2018 od 9:30. Cvičné evakuace se bude účastnit jednotka HZS ZLK 

z požární stanice typu P1 v počtu 1 + 3 osob. Jedná se o jednotku požární ochrany kategorie JPO I. 

Evakuováno bude jedno oddělení, které se nachází ve druhém nadzemním podlaží. Na 

oddělení se nachází 12 pokojů (označení C201 – C212), z nichž 9 je jednolůžkových a 3 jsou 

dvoulůžkové. Celkem bude evakuováno 14 osob. Simulována bude situace v noci, kdy je v objektu 

nejnižší počet personálu – 3 zaměstnanci.  

2. Cíle projektu 

Cílem projektu je získání nových dat o pohybu a chování seniorů při evakuaci. Průběh cvičné 

evakuace bude zaznamenáván na kamery. Z videozáznamu bude následně určena rychlost pohybu 

osob po rovině a po schodišti dolů, včetně asistované evakuace a bude měřena doba do zahájení 

pohybu. Dále bude měřena doba dojezdu jednotky HZS, která bude porovnána s dobou dojezdu 

vypočítanou v rámci diplomové seminární práce.  

Benefity pro Centrum Zahrada:  

Zaměstnanci Centra pro seniory Zahrada budou mít možnost vyzkoušet si postup evakuace osob. 

Během cvičné evakuace si osoba zodpovědná za vedení evakuace vyzkouší obsluhu EPS, provede 

kontrolu místa vzniku požáru, vyhlásí poplach, bude pracovat s OPPO (obslužný panel požární 

ochrany), zajistí otevření příjezdové brány, vyzkouší si spolupráci s HZS a koordinaci ostatních 

zaměstnanců. Především si ale zaměstnanci vyzkouší manipulaci s evakuovanými osobami. 

Získané zkušenosti si zaměstnanci mezi sebou mohou navzájem předat tak, aby případná reálná 

evakuace byla co nejplynulejší.   

Benefity pro HZS:  

HZS se experimentu zúčastní formou prověřovacího cvičení, tzn. že o zásahu bude dopředu vědět 

jen velitel stanice. Příslušníci HZS si budou moci procvičit evakuaci z objektu, kde se nachází 
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velké množství osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Evakuovaný objekt lépe poznají, 

což může být výhodou v případě reálného zásahu.  

3. Průběh experimentu a zvolené metody 

V rámci experimentu bude provedena cvičná evakuace jednoho oddělení domova pro seniory, 

které se nachází ve druhém nadzemním podlaží. Předpokládá se evakuace 14 osob, které ke svému 

pohybu používají různé kompenzační pomůcky, vizte tab. 30. Experiment bude probíhat pouze 

jednou, jelikož celý experiment může být pro zúčastněné seniory psychicky i fyzicky náročný. 

Cvičná evakuace bude vedena pouze po vnitřním schodišti a bude ukončena v jídelně v prvním 

nadzemním podlaží. Osobní výtahy v objektu nejsou evakuační, a proto nebudou využity 

k evakuaci. Evakuační výtahy a východ na venkovní evakuační schodiště budou „zateraseny“ 

červenobílou páskou. 

Simulována bude situace v noci, kdy jsou v objektu pouze 3 zaměstnanci. Na evakuaci se 

budou dále podílet 4 příslušníci HZS, a to v rámci prověřovacího cvičení. 

 tab. 30: Složení osob na evakuovaném oddělení 

Pokoj Počet osob 
Schopnost pohybu 

1. osoba 2.osoba 

C201 1 s jednou berlí/holí   

C202 2 ležící neevakuovaná 

C203 1 samostatně chodící   

C204 1 na mechanickém vozíku   

C205 2 s jednou berlí/holí na mechanickém vozíku 

C206 1 ležící   

C207 1 s rolátorem (nevidomá)   

C208 1 ležící   

C209 1 ležící   

C210 1 s rolátorem (pohyb po rovině)   

C211 2 ležící  ležící 

C212 1 samostatně chodící   

 V místnosti skladu (na plánku označen jako kuřárna) bude nasimulován požár, který 

detekuje kouřový hlásič a spustí se požární alarm. Pověřený zaměstnanec zjistí, kde hoří a dané 

místo zkontroluje. Poté oznámí požár na operační středisko (KOPIS Zlínského kraje), které bude 

dopředu vědět, že se jedná o cvičnou evakuaci a předá signál o požáru dále na stanici HZS 

v Bystřici pod Hostýnem. Zde hasiči zahájí výjezd. Bude měřena doba, která uplyne od ohlášení 

požáru na operační středisko do doby bojového rozvinutí a následně bude porovnána s ručním 

výpočtem. V domově pro seniory bude mezitím vyhlášen poplach a bude oznámeno, že se jedná 

o cvičnou evakuaci oddělení C. Zaměstnanci provedou veškeré úkony dle požárních směrnic, 

včetně otevření příjezdové brány pro hasiče a zahájí evakuaci. Hasiči povedou požární hadice vně 

objektu po vnějším evakuačním schodišti. Evakuace bude probíhat pouze po vnitřním schodišti.  
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Na evakuovaném oddělení, v prostoru schodiště a v prostoru příjezdu HZS budou instalovány 

kamery, které budou zaznamenávat průběh evakuace.  

Osoby budou z etických důvodů o evakuaci dopředu informovány. 

 

Schéma 1. NP 

 

Schéma evakuovaného oddělení – 2. NP 

Na experimentu se budou organizačně podílet: 

Bc. Veronika Hašlová 

Bc. Lukáš Kuklík 

PhDr. Eva Winklerová (ředitelka Centra pro seniory Zahrada) 

Npor. Ing. Jaroslav Maniš (velitel požární stanice Bystřice pod Hostýnem) 
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Rozmístění kamer 

Kamera č. Typ a označení Způsob uchycení Co sleduje 

1 (1) GoPro Tripod Chování osob 1. NP 

2 (2) GoPro Dlouhá rozpěrná tyč  

(2,25 m) 

Doba do zahájení 

pohybu/chování osob 

3 (10) Rollei Rychlost pohybu po rovině 

4 (3) GoPro Dlouhá rozpěrná tyč 

(2,25 m) 

Doba do zahájení 

pohybu/chování osob 

5 (11) Rollei Rychlost pohybu po rovině 

6 (4) GoPro Dlouhá rozpěrná tyč  

(2,25 m) 

Doba do zahájení 

pohybu/chování osob 

7 (12) Rollei Rychlost pohybu po rovině 

8 (5) GoPro 
Dlouhá rozpěrná tyč  

(2,25 m) 

Doba do zahájení 

pohybu/chování osob 

9 (13) Rollei Rychlost pohybu po rovině 

10 (6) GoPro Chování osob ve dveřích 

11 (14) Rollei Dlouhá rozpěrná tyč  

(2,25 m) 

Rychlost pohybu po rovině 

12 (7) GoPro Chování osob 2. NP 

13 (8) GoPro Objímka – trubka topení Chování osob 2. NP 

14 (15) Rollei Tripod – zábradlí dole 
Rychlost pohybu po schodišti 

dolů 

15 (16) Rollei Tripod - zábradlí 
Rychlost pohybu po schodišti 

dolů 

16 (17) Rollei Tripod - zábradlí Chování osob na podestě 

17 (18) Rollei Tripod - zábradlí 
Rychlost pohybu po schodišti 

dolů 

18 (19) Rollei Tripod – zábradlí dole 
Rychlost pohybu po schodišti 

dolů 

19 (9) GoPro Objímka – trubka topení 
Rychlost pohybu po schodišti 

dolů 

20 (20) Rollei Objímka – trubka topení Chování osob 1. NP 

21 (21) Rollei Tripod Příjezd HZS 

22 (22) Rollei Tripod Příjezd HZS 

 

 

Rozmístění kamer v 1. NP 
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Rozmístění kamer ve 2. NP 

4. Výsledky 

Záznamy z kamer budou využity pouze pro vědecké účely. Obrazové výstupy nebudou nikde 

publikovány, pokud si to evakuované osoby budou žádat.  

Výsledkem experimentu bude zjištění doby volného rozvoje požáru, doby do zahájení pohybu a 

rychlosti pohybu osob po rovině a po schodišti dolů a získání nových zkušeností s evakuací osob 

s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Doba volného rozvoje požáru 

První měřenou veličinou bude doba volného rozvoje požáru, která udává, kolik času uplyne od 

vzniku požáru do okamžiku zahájení hasebního zásahu. Měřeny a zaznamenány budou tyto časy: 

1. Čas vyhlášení poplachu – čas, kdy kouřový hlásič zaznamená požár 

2. Čas ohlášení požáru jednotce PO – čas, kdy personál ohlásí požár na KOPIS  

3. Čas vyhlášení poplachu domácím rozhlasem – čas, kdy personál vyhlásí pokyn k cvičné 

evakuaci pomocí domácího rozhlasu 

4. Čas příjezdu jednotky PO – čas, kdy jednotka PO přijede na místo požáru 

5. Čas zahájení evakuace – čas, kdy hasiči zahájí evakuaci 

Z těchto časů bude následně dopočítána doba ohlášení požáru jednotce PO, doba výjezdu jednotky 

PO, doba jízdy jednotky PO k požáru a doba bojového rozvinutí první jednotky u požáru.  

Doba do zahájení pohybu 

Jako doba do zahájení pohybu se v experimentu bude uvažovat doba, která uběhne od vyhlášení 

poplachu domácím rozhlasem do doby, kdy se otevřou dveře od jednotlivých pokojů. Vhodnější 

by bylo, kdyby byly nainstalovány kamery i v jednotlivých pokojích, což ale z etického důvodu 
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není možné, jelikož pokoje jsou pro seniory domovem a jednalo by se o značný zásah do jejich 

soukromí. Doba do zahájení pohybu bude zjištěna z kamerových záznamů kamer č. 1, 2, 4 6 a 8. 

Rychlost pohybu po rovině a po schodišti dolů 

Rychlost pohybu po rovině a po schodišti dolů bude určena díky pořízeným kamerovým 

záznamům. Vstupem pro výpočet bude doba, po kterou se osoby budou pohybovat v daných 

úsecích a délka těchto úseků.  

Šírka ramen 

Po skončení experimentu bude změřena šířka ramen hasičů a evakuovaných osob. Změřena bude 

také šířka rolátorů a mechanických vozíků. Tyto informace jsou důležité vstupní hodnoty při 

modelování evakuace osob. 

5. Rizika, bezpečnostní opatření, zacházení s daty 

Osoby, které se budou experimentu účastnit, podepíší souhlas se zpracováním osobních údajů, 

který obsahuje podrobné informace o zacházení s daty. Získané kamerové záběry budou sloužit 

pro zpětnou analýzu pořízených dat výhradně pro účely diplomové práce a pro navazující 

publikační činnost.  

Riziko Řešení 

Zásah HZS u jiného případu Posunutí času začátku cvičné evakuace 

Pád kamery Opětovné připevnění 

Nefunkční kamera Výměna náhradní kamerou (2ks) 

Pád seniora Pomoc od personálu 

Onemocnění spolužáka Přerozdělení úkolů 

 

  



Příloha 3 – Fotografie rozmístění kamer  

111 

 

Příloha 3 – Fotografie rozmístění kamer 

 

obr. 45: Rozmístění kamer na schodišti – foceno z 1. NP 

 

obr. 46: Rozmístění kamer na schodišti – foceno z 2. NP 
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obr. 47: Rozmístění kamer na chodbě ve 2. NP 

  

obr. 48: Detail uchycení kamery č. 15 a 17 obr. 49: Detail uchycení kamery č. 14 

obr.50: Kamera č. 13 obr.51: Detail uchycení kamer č. 4 a 5 obr. 52: Rozpěrná tyč 
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1. Cíl cvičení 

Cílem cvičení je prověřit akceschopnost jednotky při zásahu u požáru v Centru  

pro seniory Zahrada v Bystřici pod Hostýnem, a to za dodržení všech doporučovaných postupů 

a metodik při tomto typu události. 

2. Místo a termín (datum a čas) provedení cvičení 

Bystřice pod Hostýnem, A. Bartoše 1700, dne 12. 9. 2018, 9:30 hodin. 

GPS: 49.4025086N, 17.6831786E 

3. Námět cvičení včetně jeho rozsahu 

Průzkum, vytvoření nezavodněného hadicového vedení do 2. NP, za použití dýchací techniky, 

spolupráce při evakuaci klientů. PC je výhradně zaměřeno na prvotní činnost jednotky po příjezdu 

na místo předpokládaného zásahu a ověření evakuačních cest pro klienty v objektu. 

4. Způsob provedení cvičení 

Prověřovací cvičení. 

5. Materiálně-technické zabezpečení cvičení 

Materiál ve vybavení stanic P1 a zásahového vozidla na místě zásahu. 

6. Zúčastněné organizační součásti HZS kraje, technika jednotky 

PO 

Jedná se o prověření JPO I st. Bystřice pod Hostýnem, bez účasti dalších složek IZS. 

JPO Volací znak Technika Počet 

JHZS JPO I ZLK st. P1 Bystřice pod Hostýnem  CAS 20 4000/240-S2T 1 + 3 

7. Časový harmonogram 

Začátek cvičení v cca 9:30 hodin. 

8. Bezpečnostní opatření 

Při cvičení budou dodržovány zásady BOZP a činnosti budou prováděny dle Bojového  

a Cvičebního řádu HZS. 
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Dne 12. 09. 2018, 9:30 hod. bylo, v prostorách budovy Centra pro seniory Zahrada, Bystřice pod 

Hostýnem, A. Bartoše 1700, uskutečněno prověřovacího cvičení JPO (dále jen PC), a to k ověření 

přípravy jednotky na téma „Požár v domově pro seniory“. 

1. Námět cvičení 

Ohlašovatelkou je v objektu Centra pro seniory ohlášen požár ve druhém nadzemním podlaží (dále 

jen 2. NP). Velitel zásahu (dále jen VZ) JHZS stanice P1 Bystřice pod Hostýnem zjistil po příjezdu 

na místo události provedeným průzkumem, že se jedná o simulovaný požár v jedné z místností ve 

2. NP. Dále VZ zjistil průzkumem, že zaměstnanci zahájili evakuaci klientů z 2. NP na určené 

shromaždiště osob. VZ vydal vzápětí rozkaz k vytvoření nezavodněného hadicového vedení do 

2.  NP, za použití dýchací techniky, a ke spolupráci při evakuaci klientů. PC je výhradně zaměřeno 

na prvotní činnost jednotky po příjezdu na místo předpokládaného zásahu a ověření evakuačních 

cest pro klienty v objektu. Cvičení se aktivně nezúčastní ZZS, ani Policie ČR. 

2. Vyhodnocení průběhu cvičení - splnění cílů a účelu cvičení 

2.1. V rámci cvičení bylo provedeno následující: 

 
▪ Vyhlášení mimořádné události  

- vznik události byl zaměstnankyní Centra pro seniory ohlášen KOPIS HZS ZLK  

- KOPIS HZS ZLK vyhlásil JHZS stanice P1 Bystřice pod Hostýnem poplach 

▪ Prověření připravenosti a akceschopnosti JHZS stanice P1 Bystřice pod Hostýnem 

- kontrola taktického postupu příslušníků jednotky při PC  

JPO Technika Počet 

JHZS JPO I ZLK ÚO KM P1 Bystřice pod Hostýnem CAS 20 4000/240-S2T 1+3 

 
2.2. Učební úkoly cvičících 

JHZS JPO I ZLK ÚO KM stanice P1 Bystřice pod Hostýnem: 

• průzkum místa události        Splněno 

• vystrojení příslušníků        Splněno 

• vytvoření útočného vedení do poschodí      Splněno 

• spolupráce na evakuaci klientů       Splněno 

• řízení zásahu ze strany VZ       Splněno 

 

Zaměstnanci Centra pro seniory: 

• oznámení události na KOPIS HZS ZLK        Splněno 

• evakuace klientů pomocí evakuačních matrací     Splněno 

• komunikace s VZ         Splněno 
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3. Návrhy na opatření 

• JPO HZS P1 Bystřice pod Hostýnem: v rámci praktického výcviku zdokonalovat taktické 

postupy při vzájemném vystrojení příslušníků do dýchací techniky a komunikaci pomocí 

spojových prostředků. 

• Zaměstnanci Centra pro seniory: v rámci pravidelných školení provádět nácvik evakuace 

a všech činností po zpozorování případné podobné události, které jim ukládají vnitřní 

předpisy. 

 

 

v Bystřici pod Hostýnem 19. 09. 2018 
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Příloha 6 – Model cvičné evakuace jednoho oddělení 

v programu Pathfinder 

 

obr. 47: Půdorys modelovaného podlaží 

 

obr. 48: 3D model evakuovaného oddělení 

 

obr. 49: Asistovaná evakuace ležící osoby a hasiči vyčkávající, než uplyne jejich doba do zahájení pohybu 
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obr. 50: Situace, kdy jsou všechny ležící osoby evakuovány na podestu 

 

obr. 51: Asistovaná evakuace osoby na mechanickém vozíku 
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Příloha 7 – Model evakuace celého objektu 

 

obr. 52: Pohled shora na model celého objektu 

 

obr. 53: Pohled z boku na model celého objektu 

 

obr. 54: Evakuace osob po centrálním schodišti 
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