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I.
Charakteristika
1) Zábavními podniky se pro účely tohoto listu rozumí budovy, kde se provozují diskotéky,
herny, restaurace a kluby s hudební produkcí. Tento metodický list neřeší požáry při
příležitostných akcích pořádaných mimo zábavní podniky.
2) Tento metodický list lze přiměřeně použít pro zásahy jednotek v zábavních podnicích
spojené s výskytem dráždivých nebo dýmotvorných látek bez požáru.
3) Při zásahu v zábavních podnicích lze očekávat následující charakteristická nebezpečí
zejména:
a) ztráta orientace,
b) intoxikace a udušení,
c) popálení a opaření,
d) úraz elektrickým proudem,
e) chaotické až panické chování přítomných osob s možností jejich snížené rozlišovací
schopnosti /vzhledem k možnému požití alkoholu a jiných omamných látek (drog)/
a následného poranění resp. usmrcení (ušlapáním).
4) Zásah jednotky na požáry v zábavních podnicích je ovlivněn zejména:
a) přítomností velkého počtu osob na relativně malém, ve většině případů až stísněném
prostoru, časté je umístění těchto podniků v suterénech (sklepích) budov,
b) nedostatečným osvětlením uvnitř objektu, chybějícím nebo nefunkčním nouzovým
osvětlením,
c) náročností průzkumu a vyhledávání osob vzhledem k neznámému počtu a anonymitě
návštěvníků zábavních podniků,
d) složitými podmínkami pro záchranu a evakuaci (nebezpečí pádů osob na únikových
cestách, nedostatečný počet únikových východů a jejich snížená průchodnost vlivem
např. mechanických zabezpečovacích zařízení a uměle vytvořených překážek),
e) vývinem značného množství toxických zplodin hoření z dekorací a zvukové izolace
v objektech, zakouřením v místě vzniku požáru a jeho rozšířením v celém objektu,
nedostatečnou až žádnou možností odvětrávání,
f) možností rychlého rozšíření požáru do jednotlivých částí objektů vlivem velkého
množství snadno hořlavých a hoření podporujících materiálů (dekorací),
g) omezenou dostupností těchto objektů z hlediska jejich umístění v zástavbě a stavební
členitosti (úkryty CO, výrobní haly, podzemní prostory apod.),
h) tím, že se obvykle jedná o zásahy v noci.
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II.
Úkoly a postup činnosti
5) Při hašení požáru v zábavních podnicích je nutné:
a) průzkumem, kromě obvyklých informací, zjistit stav evakuace a její potřebu,
b) organizovat průzkum uvnitř budovy, pokud možno více průzkumnými skupinami,
zaměřený na vyhledávání ohrožených osob a označit místa, kde byl proveden
průzkum,
c) zvážit možnost provedení účinného hašení požáru již během evakuace, zajistit
dostatečný počet sil a prostředků, aby bylo možno současně s prováděním evakuace
provádět průzkum popřípadě hasit,
d) zajistit spolupráci s odpovědnými osobami a policií,
e) pokud evakuaci provádí jednotka, evakuaci přizpůsobit vzniklé situaci (tzn. odvádět
evakuované bez ustrojení do prostoru chráněného před nepříznivými
meteorologickými podmínkami, omezit evakuaci jen na část objektu apod.),
evakuovat nejdříve osoby s různým druhem omezení pohybu, kontrolovat úplnost
evakuace z ohroženého prostoru,
f) zajistit odvětrání únikových cest (přetlaková ventilace), evakuované vyvádět mimo
zásahové cesty nebo tak, aby jejich část byla stále volná pro potřeby zásahu,
g) evakuované soustředit mimo nástupní prostory jednotek, zabezpečit pro evakuované
dle potřeby náhradní prostory nebo dopravní prostředky, zajistit přítomnost
zdravotnické pomoci,
h) zabezpečit kontrolu zasažených objektů (kontrola z vnějšího pláště objektu
a prohlídka okolí).
III.
Očekávané zvláštnosti
6) Při požárech v zábavních podnicích je nutno počítat s následujícími komplikacemi:
a) odhořívání, odpadávání a odkapávání materiálů v průběhu evakuačních a likvidačních
prací,
b) neochota spolupráce postižených osob při evakuaci s možností opětovného návratu
osob do objektu se snahou zachránit (vyhledat) další osoby či osobní věci,
c) agresivita přítomných osob,
d) uzavření (regulace pohybu účastníků, výběr vstupného) či neprůchodnost únikových
cest při příjezdu a v počáteční fázi záchranných prací,
e) možnost výbuchu zplodin nedokonalého hoření při průniku do místností v členitém
neznámém objektu,
f) nepřehledná situace v počtech zachraňovaných osob a potřeba poskytování
předlékařské první pomoci zachraňovaným.
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