Umíte utéct před požárem? Ministerstvo
zkoumá zabezpečení domovů
dotazníkem
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Tragédie v alzheimer centru v Roztokách u Prahy ze začátku letošního června či smrt
osmi lidí v domově se zvýšenou péčí ve Vejprtech před dvěma lety. To je jen smutný
výčet nejtragičtějších událostí z posledních let v pobytových sociálních službách.
Ministerstvo práce a sociálních věcí nyní pomocí dotazníků zjistí, jak jsou pobytové
služby připraveny na případné krizové situace.
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Požár Domova Azheimer v Roztokách u Prahy si vyžádal několik obětí a přes 50
zraněných. (1. června 2022) | foto: Michal Růžička, MAFRA
Tragické události z poslední doby v médiích vyvolaly otázku, zda jsou sociální
pobytové služby připravené na krizové situace, například požár. Ten zachvátil i na
začátku června alzheimer centru v Roztokách u Prahy. Při požáru tehdy zemřeli dva
lidé, další se zranili. Není to však první tragická událost v podobném zařízení.
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) si nechává zpracovat analýzu praxe
řešení požárů a krizových situacích v pobytových zařízeních. Hodnota zakázky je

podle zadávací dokumentace do 740 tisíc korun a vítěz soutěže má analýzu
zpracovat na základě dotazníků, které do zařízení rozešle.
O kontrakt se v květnu přihlásila společnost Moore Advisory CZ, která podle
webových stránek patří mezi největší auditorské skupiny. Hotovo by měla mít do
konce letošního roku.

Zmapování rizik a postup při krizi
Společnost má provést podrobné šetření aktuálního stavu požární ochrany v
pobytových zařízeních sociálních služeb. „Výsledná zjištění budeme sdílet s
hasičským záchranným sborem, se kterým dlouhodobě spolupracujeme,“ řekl pro
iDNES.cz Jakub Augusta z tiskového odboru MPSV.

Počet sociálních zařízení v Česku.
Podle zadávací dokumentace se šetření zaměří na zmapování rizik požární ochrany
s tím, že případně stanový postup pro řešení krizových situací. „A to na základě
podnětů z dříve realizované analýzy a rovněž s ohledem na nové trendy v
poskytování sociální péče a nové trendy v oblasti požární ochrany,“ stojí dále v
dokumentu.
Redakce iDNES.cz v souvislosti s chystanou analýzou oslovila Asociaci poskytovatelů
sociálních služeb. Prezidenta asociace Jiří Horecký pro iDNES.cz poznamenal, že

chystané šetření je dobrým nástrojem pro zjištění aktuálního stavu a poskytnutí
informací k lepšímu zacílení investičních programů MPSV.

Chybí nácvik kompletní evakuace
„Většina zařízení je na požár připravená. Ne všechna jsou napojena na centrální pult
požární ochrany, nicméně do 1. července 2023 budou tuto povinnost mít všechna
zařízení s kapacitou vyšší než 50 lůžek. Řada pobytových zařízeních sociálních služeb
je také vybavena takzvaně evakuačními podložkami, které případnou evakuaci
těchto klientů významně ulehčují,“ podotkl Horecký.
Ten rovněž poznamenal, že v daných zařízeních pravidelně probíhají cvičení
zaměstnanců i nácviky evakuace. „Není ale nacvičována celkové evakuace všech
klientů a to zejména z důvodu jejich zdravotního stavu,“ upozornil šéf asociace.
Podle něj právě nová povinnost od roku 2023 pro všechna vícekapacitní zařízení
sociálních služeb mít elektronickou požární signalizaci tuto připravenost ještě
prohloubí.
Šetření proběhne v pobytových sociálních službách - domovech pro seniory,
chráněném bydlení, domovech se zvláštním režimem a domovech pro lidi se
zdravotním postižením.

Otázky z dotazníku:
1. Jaké jsou nejčastější problémy zjištěné při cvičném poplachu nebo evakuaci?
1. Kdy naposledy byla v zařízení provedena kontrola ze strany HZS kraje?


Jak vytvářejí podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce?

1. Prověřuje se účinnost opatření uvedených v požárních poplachových směrnicích nebo požárním
evakuačním plánu formou cvičného požárního poplachu?

Analýza bude obsahovat několik bodů. Jedním z nich je porovnání se situací v
zahraničí. „Porovnání technických požadavků na zařízení z hlediska požární
bezpečnosti staveb, porovnání požadavků na provozovatele zařízení – provádění
evakuace a školení personálu,“ uvádí dokument. Situaci bude Česko porovnávat s
Dánskem, Novým Zélandem, Polskem a Německem.
Firma pro ministerstvo bude rovněž mapovat současný stav zařízení. Tedy stavebně
technické provedení z hlediska požární bezpečnosti. „A to na základě provedení
dotazníkového šetření u poskytovatelů pobytových sociálních služeb,“ stojí v
zadávací dokumentaci.

Požáry v domovech s péčí:


Požár v alzheimer centru v Roztokách u Prahy si na začátku červa vyžádal dvě oběti a několik
zraněných.



Požár v roztockém alzheimer centru patří mezi nejtragičtější v novodobé české historii. Horší byl jen
oheň, který zachvátil domov pro mentálně postižené ve Vejprtech na Chomutovsku v lednu 2020,
kdy zemřelo devět lidí.



Dvě ženy zemřely při požáru, který zachvátil v lednu 2013 dům s pečovatelskou službou v Příboru na
Novojičínsku. Pět lidí se zranilo.



Další žena zahynula při požáru v domě s pečovatelskou službou na Chrudimsku v březnu 2016 a další
v listopadu téhož roku ve Studénce na Novojičínsku.



V listopadu 2019 zahynula při požáru obyvatelka domu s pečovatelskou službou v Praze na Černém
Mostě. Hasiči tehdy evakuovali 90 lidí, polovina byla na vozíku.
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