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1 ÚVOD 

Připravenost nemocnice k řešení mimořádných událostí a krizových situací je vzhledem  

k hlavnímu účelu a předmětu činnosti důležitou součástí systému zajištění zdravotní péče  

na území kraje. 

Z pohledu zvládání situací s hromadným postižením zdraví u většího počtu osob mimo areál 

nemocnice, by mohlo dojít k dočasnému navýšení nebo překročení kapacit dané nemocnice.  

Je zřejmé, že pro kvalitní zdravotnický personál by takováto situace nepřinesla přílišný 

odklon od rutinní praxe, ale spíše o snížení komfortu a zvýšené fyzické úsilí.  

Díky fungujícímu systému IZS a komunikací se ZZS, která je zodpovědná za „návoz“ 

postižených osob, by k takovému kritickému přetížení kapacit zdravotnického zařízení 

nemělo dojít.  

Podstatně složitější by bylo řešit mimořádnou událost nebo havárii velkého rozsahu s přímým 

dopadem na nemocnici.  

Pro zvládání výše popsaných situací je nezbytné, aby nemocnice disponovala předem 

stanovenými plány a pokyny, které byly v rámci připravenosti na jejich zvládání prověřeny 

pravidelným cvičením s co možná nejvěrnější simulací události. 

Na základě vysledovaných osobních poznatků a zkušeností z praxe v nemocnici,  

spatřuji několik základních chyb a nedostatků, které souvisí s přípravou na mimořádné 

události, jenž by mohly být překážkou k jejímu úspěšnému zvládnutí.  

Cílem bakalářské práce bude prověření aktuálnosti a případné doporučení  

k odstranění chyb u stávajícího plánu krizové připravenosti Nemocnice Třinec. 

Vyhledáním možných zdrojů rizik, provedením jejich analýzy a navržením opatření, pomoci 

připravit Nemocnici Třinec na mimořádné události, které vyžadují kvalifikovanou, kvalitní  

a zodpovědnou reakci všech zaměstnanců, aby při jejich řešení vyšla vždy s „čistým štítem“. 

Autorka spatřuje svou práci přínosnou především pro management nemocnice. Zdůrazňuje 

význam přípravy nemocnice na mimořádné události a na nutnost vnímání této přípravy také 

u řadových zaměstnanců nemocnice. 
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2 REŠERŠE LITERATURY 

HLAVÁČKOVÁ, Dana et al. Krizová připravenost zdravotnictví. Vyd. 1. Brno: Národní 

centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oboru, 2007. 198 s. ISBN 978-80-

7013-452-8. 

Kniha je sestavena z pěti samostatných částí, ve kterých je řešena problematika krizové 

připravenosti na mimořádné události s dopadem na zdravotnická zařízení. V textu jsou 

vysvětleny základní pojmy a rozebrány úkoly, které musí řešit zdravotnická záchranná služba 

a další zdravotnická zařízení při mimořádné události s velkým počtem postižených. Podrobně 

jsou rozebrány pojmy traumatologický plán nemocnice, co do svolání personálu, třídění 

postižených a organizace práce v nemocnici. Samostatnou kapitolu tvoří příklady 

z proběhlých katastrof a zkušenostmi ze zahraničí. [1] 

SMETANA, Marek, KRATOCHVÍLOVÁ, Dana a KRATOCHVÍLOVÁ, Danuše. Havarijní 

plánování: varování, evakuace, poplachové plány, povodňové plány. Vyd. 1. Brno: Computer 

Press, 2010. 166 s. ISBN: 978-80-251-2989-0. 

V publikaci je nejprve stručně popsán proces managementu plánování. V dalších 

samostatných kapitolách jsou podrobně vysvětleny pojmy, týkající se havarijních plánu  

a jejich členěním. Dále jsou zde popsány povinnosti zpracovatelů, jejich kompetence  

a postupy při tvorbě havarijních plánů v návaznosti na legislativu. [2] 

ŠENOVSKÝ, Michail a ADAMEC, Vilém. Základy krizového managementu. 2. vyd.  

Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2004. 102 s. SPBI Spektrum. 

Červená řada; 28. ISBN 80-86634-44-2. 

Autoři se v této publikaci zabývají základy krizového řízení. Obsahuje mnoho informací 

týkající se managementu rizika, jeho řízením a rozhodování při řešení mimořádných událostí. 

Vysvětluje úlohy a kompetence při řešení krizových situací z pohledu státní správy  

a vzájemnou koordinaci se složkami IZS při zásahu. [3]   

ŠENOVSKÝ, Michail, ADAMEC, Vilém a ŠENOVSKÝ, Pavel. Ochrana kritické 

infrastruktury. 1. vyd. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2007. 141 s. 

SPBI Spektrum. Červená řada; 51. ISBN 978-80-7385-025-8. 

Publikace vysvětluje význam prvků kritické ochrany pro fungování státu, nutnost její ochrany 

a možná řešení při krizových situacích. Je zde popsán proces managementu rizik a příklady 

metod pro vyhledávání rizik, jejich řízení a opatření k jejich minimalizaci. [4] 
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PROCHÁZKOVÁ, Dana. Bezpečnost lidského systému. 1 vyd. Ostrava: Sdružení požárního  

a bezpečnostního inženýrství, 2007. 139 s. Edice SPBI spektrum. Modrá řada; 10. ISBN 978-

80-86634-97-5. 

Autorka se v knize zabývá vlivem lidského jedince na bezpečnostní systém. Poskytuje přehled 

opatření a aplikaci postupů při ochraně chráněných zájmů. Kniha poskytuje teoretickou 

základnu pro vnímání vlivu člověka na krizové řízení. Samostatnou kapitolu knihy tvoří 

komplexní metodika pro práci s daty, které jsou využívány pro tvorbu scénářů mimořádných 

událostí a zjišťování kritických míst při hodnocení rizik. [5] 

Úrazová nemocnice v Brně. Ochrana kritické infrastruktury: management rizik v nemocnici: 

příručka pro identifikaci a redukci rizika výpadku funkce kritické infrastruktury  

ve zdravotnictví: (výtah z příručky Schutz Kritischer Infrastruktur: Risikomanagement im 

Krankenhaus. Dostupné z www.bbk.bund.de) [on-line]. Brno: Úrazová nemocnice v Brně – 

Informační středisko medicíny katastrof, 2008 [cit. 2013.03.20]. Dostupné z WWW:  

<http://www.unbr.cz/Data/files/pdf/KritIS-text1.pdf>. 

Výtah z příručky v českém překladu obsahuje stručné informace týkající se ochrany odvětví 

zdravotnictví, coby prvku kritické infrastruktury. Autoři popisují proces krizového plánování 

v nemocnicích. Nastiňují možné scénáře ohrožení a jejich možný vliv na výpadek fungování 

nemocnice. U vybraných scénářů navrhují možnosti zlepšení a ochranu prvků kritické 

infrastruktury ve zdravotnictví. [6] 
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3 ÚVOD DO PROBLEMATIKY 

Oblast zdravotnictví jako jeden z prvků kritické infrastruktury hraje ve fungujícím 

bezpečnostním systému státu významnou roli.  

Postavení nemocnic a jejich význam při řešení mimořádných událostí není doposud doceněna 

neboť finanční prostředky, které pro tyto účely plynou z veřejného rozpočtu do zdravotnictví,  

jsou minimální a nebo téměř žádné.  

V praxi pak dochází k tomu, že jsou zdravotnická zařízení, a to nejen pod tlakem zákonných 

nařízení, ale především uvědoměním si poslání a účelu své činnosti, nuceny vytvářet 

bezpečnostní opatření v podobě traumatologických plánů a plánů souvisejících s připraveností 

na mimořádné události, doslova „na koleně“.  

Ve většině případů pak dochází k domnělé představě, o připravenosti na mimořádnou událost 

a k podcenění důležitosti všech opatření, která souvisí s její přípravou.  

Teprve nastalá situace prověří, zda má ona připravenost pevné základy.  

Při záchraně životů a zdraví lidí však nelze tolerovat jakýkoliv amatérismus, který by mohl 

mít svým podceněním nedozírné následky jejich zdraví.  

V rámci hesla „Kdo je připraven, není překvapen“, je nutné si uvědomit onu důležitost,  

která je kladena na zdravotnická zařízení nejen legislativou, ale především historickými 

zkušenostmi a logikou celého systému.  

Na zdravotnická zařízení, a především nemocnice, se lidé obracejí a vždy budou obracet  

v okamžicích tísně, a to nejen v záležitostech souvisejících s poskytováním zdravotní péče. 

Pokud dojde k události se zdravotním postižením, je ve většině případů nemocnice prvním 

místem, kde své blízké hledají.  

Psychická zátěž, která je pak v takovýchto okamžicích na lidi kladena, může vést k situacím, 

na které se mnohdy nelze dopředu připravit. 
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3.1 Definice základních pojmů 

Kritická infrastruktura 

Kritickou infrastrukturou se rozumí výrobní a nevýrobní systémy a služby, jejichž 

nefunkčnost by měla závažný dopad na bezpečnost státu, ekonomiku, veřejnou správu  

a zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva. [4] 

Krizové řízení 

Krizovým řízením rozumíme souhrn řídících činností orgánů krizového řízení, zaměřených  

na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik a plánování, organizování, realizaci a kontrolu 

činností prováděných v souvislosti s přípravou na krizové situace a jejich řešením nebo 

ochranou kritické infrastruktury. [7] 

Krizová připravenost ve zdravotnictví 

Je schopnost poskytovatelů zdravotnických služeb, zajistit poskytnutí nezbytné zdravotní péče 

obyvatelstvu za krizových stavů a za mimořádných událostí, v kontinuitě medicínských zásad 

pro poskytování zdravotní péče odborně způsobilými pracovníky. [1] 

Mimořádná událost 

Mimořádnou událostí rozumí škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, 

přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí  

a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací. [8] 

 

Riziko 

Pojem riziko lze chápat jako míru ohrožení, která je vlivem svého možného vývoje  

a svou přijatelností z pohledu každého jedince či právnických osob zcela individuální. 

Zpravidla vždy je nezbytné a také žádoucí eliminovat riziko na nejmenší možnou míru.  

Při posuzování velikosti rizika se zaměřujeme především na jeho vliv na lidský život  

a zdraví. [3] 
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3.2 Zdravotnictví v procesu krizového řízení 

Zdravotnictví a celý jeho systém připravenosti na zajištění zdravotní péče, a to jak v běžném 

každodenním životě, tak i v době řešení mimořádné události velkého rozsahu, je dán sítí  

na sebe navazujících zdravotnických zařízení. 

Odpovědnost za připravenost systému poskytování zdravotní péče nese ve své působnosti 

Ministerstvo zdravotnictví jako ústřední správní úřad. V přenesené působnosti  

je zodpovědnost za připravenost k řešení mimořádných událostí na bedrech krajských úřadů, 

které ji zajišťují v rámci svého správního území. 

Součástí Havarijního plánu kraje je traumatologický plán, který patří mezí zásadní dokumenty 

v agendě krizového řízení a krizové připravenosti kraje. [1] 

3.2.1 Zdravotnické zařízení v Integrovaném záchranném systému 

Základními složkami integrovaného záchranného systému jsou Hasičský záchranný sbor 

České republiky, jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami 

požární ochrany, zdravotnická záchranná služba a Policie České republiky. 

V době vyhlášení krizových stavů se ostatními složkami integrovaného záchranného systému 

stávají také odborná zdravotnická zařízení. [8] 

3.2.2 Plán krizové připravenosti nemocnice 

Pro účely zdravotnictví se jedná o předem připravený akční plán určený k reakci na krizové 

situace, hromadná neštěstí se zdravotními následky, katastrofy nebo jiné události, která 

vyvolá nepoměr mezi poptávkou po akutní péči a skutečnou kapacitou nemocnice.  

Plán musí jednoznačně vymezit úlohy, chování a postupy pro všechny zapojené subjekty  

a umožnit, aby každý mohl jednat automaticky podle funkčního a fungujícího mechanismu, 

což zaručí optimalizaci času, prostoru a zdrojů. [9] 

3.2.3 Traumatologický plán zdravotnického zařízení 

Poskytovatel zdravotní péče při zpracovávání traumatologického plánu přihlíží  

k traumatologickému plánu kraje, který je součástí havarijního plánu kraje. 

Traumatologický plán poskytovatele stanoví opatření k rychlému zajištění plynulé návaznosti 

poskytování neodkladných zdravotních služeb v případě mimořádné události s hromadným 

postižením osob, kdy poskytovatel musí zajistit příjem většího počtu pacientů v časově 

krátkém úseku a poskytnout všem pacientům stejně kvalitní neodkladnou péči.  
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Cílem je zajistit minimalizování následků s dopadem na zdraví osob při jejich hromadném 

postižení, při současném zajištění ostatních zdravotních služeb, které poskytovatel  

ve zdravotnickém zařízení poskytuje. [10] 

Poskytovatel jednodenní nebo lůžkové péče je  povinen zpracovat traumatologický plán,  

v němž upraví soubor opatření, která se uplatňují při hromadných neštěstích a nejméně jednou 

za 2 roky ho aktualizovat; jedno vyhotovení plánu předat příslušnému správnímu orgánu  

do 30 dnů ode dne jeho zpracování nebo aktualizace. [11] 

Podrobnosti o obsahu traumatologického plánu poskytovatele jednodenní nebo lůžkové péče  

a postup při jeho zpracování a projednání stanoví vyhláška. [12] 
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4 MANAGEMENT RIZIKA V NEMOCNICÍCH 

Připravenost zdravotnictví na krizové situace je dána specifiky, kterými je třeba se zabývat. 

Pro posouzení připravenosti zdravotnictví je zapotřebí zpracovat vlastní management rizik.  

V případě nemocnic je nutné se při krizovém plánování zaměřit především na interní ohrožení 

a havárie, které by mohly ohrozit chod nemocnice. 

Činnost nemocnice jako celku je závislá na součinnosti jednotlivých prvků, jejichž význam 

lze rozdělit do čtyř úrovní, dle významu, na: 

1. úroveň – základní  

Sem řadíme především prvky, bez kterých by nebylo možno zajistit zdravotní péči, např. 

odborný personál, budova, speciální zdravotnické vybavení a zdravotnický materiál, 

operační sály, data. 

2. úroveň – zdravotnický komplement 

Nezbytnou podporou základní úrovně jsou oddělení intenzivní péče, operační sály, 

lůžková oddělení, lékárna, klinické laboratoře, diagnostické přístroje, specializované 

ambulance, atd. 

3. úroveň – podpůrný komplement 

Pro zabezpečení chodu nemocnice jsou důležité také nezdravotnické komplementy 

nemocnice. Patří mezi ně například centrální sterilizace, prádelna, stravování, doprava, 

technická správa a údržba, úklid, oddělení výpočetní techniky, management nemocnice  

a administrativa. 

4. úroveň – spolupracující prvky infrastruktury 

Celý systém poskytování zdravotní péče pak uzavírají vnější subjekty, které zajišťují 

především dodávky služeb a zboží do i vně nemocnice (voda, elektřina, plyn, telefonní 

spojení, zdravotní pojišťovny, potraviny, dopravní cesty a logistika, odpady) 

 

Takto vyspecifikované prvky využíváme při zjišťování možného ohrožení a zranitelnosti 

nemocnice vlivem výpadku některého z těchto prvků infrastruktury nebo konkrétního 

pracoviště.  

Vzájemnou provázanost jednotlivých pracovišť s prvky kritické infrastruktury znázorňuje  

obrázek č. 1.  
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Toto schéma může být použito krizovým managementem nemocnice pro stanovení priorit 

při zavádění ochranných opatření v nemocnici. 

 

 

Obrázek č.1: Úrovně ochrany zajištění funkčnosti systému nemocnice. Upraveno podle [6] 

 

Krizový management každé nemocnice musí provést vlastní analýzu rizik na základě svých 

jedinečných podmínek a vzájemných vazeb uvnitř organizace. Jedině tak bude zajištěna 

rychlá reakce v případě vzniku krizové situace.  

 

Budova nemocnice  

         

 

Odborný personál 

Data 

 

Technické vybavení  

       a prostředky 

 

ARO 

Urgentní příjem 

Klinické laboratoře 

 

Údržba 

 

 

Lékárna 

 

Lůžková oddělení 

Operační sály 
Diagnostika 

 

Intenzivní péče 

 

Vedení nemocnice 

 

Doprava 

 

 Voda 

Elektřina 

 

Centrální sterilizace 

 

Kuchyně 

 

 

Spec.ambulance 

 

Prádelna 

 

Výpočetní technika 

 

  Administrativa 

 

 

 

Zásobování potravinami 

 

 

Telefonní spojení 

 

Odpadové hospodářství 

 

 

Priorita č. 1  

 základní kmen 

Priorita č. 2 

zdravotnický komplement 

Priorita č. 3  

 podpůrný komplement 

Sdělovací prostředky 

 

Dopravní cesty, logistika 

 

 

Banky, pojišťovny 

 

 

ZZS 

 

Zdravotní pojišťovny 

 

 

Priorita č. 4   

spolupracující prvky 

     Teplo 

 

          Plyn 

 



 

- 10 - 

Pro správné vyhodnocení rizik a možného ohrožení je nutné, aby management nemocnice 

zvážil také možnosti externího ohrožení, které může narušit nebo ohrozit její fungování.  

Je nutné počítat s ohroženími vlivem přírodních katastrof, teroristických činů nebo havárií. 

Na základě analýzy rizik hodnotíme pravděpodobnost, s jakou se dané riziko může 

vyskytnout, což nám umožní provést opatření k eliminaci či snížení jeho dopadu na chod 

nemocnice na minimum.  

Existují různé postupy a metody, které lze použít pro řízení rizika v organizacích. 

Pro účely nemocnice  lze názorně vysvětlit proces managementu rizik na základě schématu 

cyklu PDCA (P – plan, D – do, C – check, A – act) (viz obrázek č. 2). 

Při této metodě, je kladen důraz na zdokumentování a vyhodnocení každé jednotlivé fáze 

cyklu. [6] 

 

  

 

Obrázek č. 2: Schéma cyklu PDCA. Upraveno podle [6] 
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Fáze 3: Zhodnocení rizik (C) 

3a – porovnání rizik 

3b – stanovení postupů 
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5 CHARAKTERISTIKA POSUZOVANÉ NEMOCNICE  

Nemocnice Třinec je zdravotnickým zařízením poskytující akutní lůžkovou  

a specializovanou ambulantní péči nejen pro občany města Třince a okolní obce, ale také  

pro spádovou oblast měst Jablunkov a Český Těšín.  

Výstavba nemocnice probíhala v letech 1954 – 1963. Budova nemocnice o užitkové ploše 

38.440 m
2
 je situována do zahrady o rozloze 11,8 ha, na které vznikl park s velkým 

množstvím vzrostlých stromů a galérií soch. 

Od roku 1994 prochází nemocnice postupnou rekonstrukcí a modernizací všech budov,  

od přestavby lůžkových a ambulantních částí, přes obnovu infrastruktury a inženýrských sítí 

až po zateplení budov.  

Samotná stavba nemocnice sestává z hlavního monobloku, kde je soustředěna nosná část 

akutní a specializované ambulantní péče a z volně stojících pavilónů, ve kterých jsou 

umístěna lůžková oddělení, neakutní zdravotnické odbornosti a obslužné provozy  

(viz obrázek č. 3). Všechny budovy jsou mezi sebou propojeny podzemní spojovací chodbou, 

kterou jsou vedeny rozvody vzduchotechniky, plynu, elektřiny a počítačové sítě. Jsou zde také 

umístěny šatny zaměstnanců, sklady, spisovna a jiné technické místnosti. Tímto suterénem  

je zajišťován rozvoz stravy pacientům z kuchyně do jednotlivých budov prostřednictvím 

elektrovozíku. 
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Legenda: A – spojovací křídlo monobloku, B – vstupní křídlo monobloku, C – operační křídlo 

monobloku, D – vyšetřovací a ambulantní křídlo monobloku, E, F, G – lůžkové křídlo 

monobloku, H – hospodářská budova, I – pavilon rehabilitace, patologie, sociálních lůžek,  

J – pavilon psychiatrie, K – kotelna a údržba, L – budova ředitelství a skladu, M – vrátnice,  

O – garáže, P – magnetická rezonance + soukromá laboratoř, T – pavilon rehabilitace  

a transfuzní stanice, V – vodoléčba, ZZS – Zdravotnická záchranná služba – pracoviště 

Třinec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 3: Schéma rozmístění budov Nemocnice Třinec. Zdroj: archiv Nemocnice Třinec 

5.1 Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace 

Zřizovatelem Nemocnice Třinec, příspěvková organizace je Moravskoslezský kraj.  

Hlavním účelem zřízení organizace je poslání spočívající v zabezpečení předmětu činnosti 

organizace, jímž je poskytování a organizace ústavní i ambulantní základní  

a specializované diagnostické a léčebné péče, včetně preventivních opatření ve stanoveném 

spádovém území, ve smyslu platných předpisů, jakož i zajišťování ostatních služeb  

s poskytováním zdravotní péče souvisejících. [13] 

5.2 Organizační struktura Nemocnice Třinec 

Statutárním orgánem organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává rada kraje.  

Ředitel jedná jménem organizace samostatně. Je odpovědný radě kraje za činnost organizace 

a při své činnosti je povinen postupovat v souladu s platnými právním předpisy.  

Poradními orgány ředitele jsou náměstci jednotlivých úseků a pravidelné porady primářů. 

Členění a přenos kompetencí znázorňuje Schéma organizační struktury (příloha č. 1). 

M 
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5.3 Poskytovaná zdravotní péče v nemocnici 

Počet lůžek byl z původních 856 postupně restrukturalizován na současných 369. 

V Nemocnici Třinec je zaměstnáno 810 zaměstnanců, z nichž je 101 lékařů, 305 zdravotních 

sester a dalších 206 zdravotnických pracovníků na pracovní pozici laborant, zdravotnický 

asistent, ošetřovatel a sanitář. Ostatních 198 zaměstnanců tvoří pracovníci v obslužných 

provozech (strava, údržba, úklid, prádelna, doprava), referenti a management nemocnice.  

Akutní péče pro spádovou oblast třinecko (příloha č. 2) je zajištěna urgentním příjmem, 

operačními sály, iktovým centrem (specializované pracoviště k léčbě cévní mozkové 

příhody), anesteziologicko-resuscitačním oddělením, jednotkami intenzívní péče a těmito 

obory: 

 Základní obory - chirurgie, gynekologie a porodnictví, dětské a vnitřní lékařství 

 Specializované obory – neurologie, ortopedie, otorinolaryngologie, plastická 

chirurgie, rehabilitační a fyzikální medicína  

Následná péče, odborné ambulance a zdravotnický komplement je zajištěn v oborech  

a činnostech na těchto pracovištích: 

 Ambulance – kožní, oční, infekční, hematologická, traumatologická, mamologická, 

revmatologická, kardiologická a diabetologická 

 Gastroenterologické centrum  

 Transfuzní oddělení a klinické laboratoře 

 Centrální operační sály 

 Radiologické oddělení, včetně magnetické rezonance 

 Centrální sterilizace  

 Ústavní lékárna 

 Patologická anatomie 

 Oddělení ošetřovatelské péče 

 Oddělení sociálních lůžek. 
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6 KRIZOVÝ MANAGEMENT A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ V NEMOCNICI 

TŘINEC 

Moravskoslezský kraj zpracovává, podle zákona 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 

systému, havarijní plán kraje.  

Nemocnici Třinec, coby poskytovateli zdravotní péče, která je součástí sítě nemocnic krajem 

zřizovaných, tak vyplývají úkoly související s přípravou na zdolávání mimořádných událostí 

z hlediska zabezpečení neodkladné zdravotnické péče v rámci traumatologického plánu kraje. 

Ke splnění této povinnosti přistoupil ředitel Nemocnice Třinec v několika krocích.  

V prvé řadě ustanovil z řad kompetentních zaměstnanců krizový management nemocnice, 

který bude zodpovědný za vypracování koncepce krizové připravenosti a následně pověřil 

jednoho zaměstnance z řad zdravotníků, aby se v oblasti krizového řízení vzdělával.  

Tento zaměstnanec pak absolvoval vzdělávací program Národního centra ošetřovatelství  

a nelékařských zdravotnických oborů v Brně. Získané vědomosti a poznatky poté za pomoci 

managementu nemocnice aplikoval do Plánu krizové připravenosti nemocnice, jehož účelem 

je včasná, správná a hlavně komplexní reakce na vzniklou mimořádnou událost.  

Za stav krizové připravenosti nemocnice je zodpovědný, v plném rozsahu, ředitel nemocnice, 

coby vedoucí krizového managementu. 

6.1 Krizový štáb Nemocnice Třinec 

Krizový štáb, který je v případě řešení krizové situace svoláván, je zodpovědný za aktivaci  

a koordinaci činností, které jsou předem zpracovány v Plánu krizové připravenosti.  

Krizový štáb je rovněž povinen podat zprávu o své činnosti zřizovateli (Moravskoslezský 

kraj). Vedoucím krizového štábu je ředitel nemocnice. Zástupcem krizového štábu a osobou 

profesně způsobilou k zajištění opatření souvisejících s poskytováním akutní lékařské péče  

a s tím i souvisejících opatření, je ustanoven náměstek ředitele pro lékařskou péči. Ostatní 

členové krizového štábu jsou zvoleni podle pracovního zařazení v nemocnici a jejich 

profesních kompetencích. Složení krizového štábu je součástí přílohy č. 3. 
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6.2 Stávající plán krizové připravenosti  

Obsahuje souhrn dokumentů k řešení mimořádných událostí. Jedná se o postupy a plány 

konkrétních činností, které jsou zpracovány pro účely Nemocnice Třinec.  

Povinnost zpracovat jednotlivé plány je dána legislativou a vyplývá z účelu a náplně činnosti 

zdravotnického zařízení.   

Součástí Plánu krizové připravenosti Nemocnice Třinec jsou: 

 Traumatologický plán 

 Evakuační plán 

 Pandemický plán 

 Klíčový režim 

V dokumentu je popsáno složení krizového managementu a krizového štábu nemocnice, 

jejich odpovědnost, kompetence a povinnosti. 

Ve stručnosti jsou v něm uvedeny postupy při svolávání pracovníků a poskytování informací.  

6.2.1 Traumatologický plán 

Nosným dokumentem krizové připravenosti zdravotnického zařízení  

je traumatologický plán nemocnice. V případě aktivace traumatologického plánu v nemocnici 

se vedoucím krizového štábu stává primář chirurgického oddělení, v době ústavní 

pohotovostní služby lékař chirurg.  

Traumatologický plán obsahuje pokyny pro klíčové osoby, jejich povinnosti, postupy  

a  činnosti v době jeho aktivace a systém péče o pacienty.  

Každé oddělení nemocnice, které je v případě aktivace traumatologického plánu součástí 

systému toku informací má zpracováno vlastní plán připravenosti, který ukládá 

zaměstnancům na oddělení, jak mají v takovém případě postupovat.  

Součástí stávajícího traumatologického plánu nemocnice jsou přílohy, které tvoří tabulka  

se složením krizového managementu nemocnice, vzor příjmového listu, vzor visačky rychlé 

záchranné služby a schéma znázorňující algoritmus toku informací při aktivaci 

traumatologického plánu v Nemocnici Třinec. 
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6.2.2 Evakuační plán 

Evakuační plán nemocnice je důležitou součástí krizové připravenosti, a to především  

v případech, kdy dojde k ohrožení nejen pacientů, ale i všech osob, které se v době ohrožení 

vyskytují v areálu nemocnice.  

Stávající evakuační plán nemocnice řeší jeho aktivaci a povinnosti pracovníka vrátnice, který 

je pověřen předáváním informací.  

Dále je v evakuačním plánu popsán postup evakuace pokud dojde k ohrožení celého objektu 

nemocnice. Je-li nutné evakuovat všechny osoby mimo areál nemocnice, volí se postup podle 

časové tísně. Jedná se o dvě varianty.  

První varianta je časově náročná. Pacientům je předán oděv k převléknutí a osobní věci.   

Při druhé variantě, která je méně časově náročná, jsou pacienti pouze zabaleni do přidělených 

dek.  

Přílohu evakuačního plánu tvoří adresy a telefonní čísla na složky integrovaného záchranného 

systému (dále jen IZS) a spolupracující organizace v rámci regionu a dále adresy a telefonní 

čísla pro případ ohrožení nemocnice a následnou evakuaci, tedy místa pro umístění 

evakuovaných osob.  

6.2.3 Pandemický plán 

Pandemický plán je členěn na několik základních režimů, ve kterých jsou stanovena opatření 

související s: 

- provozem nemocnice ve fázi pandemické pohotovosti, 

- provozem nemocnice v době pandemie, 

- útlumem činnosti nemocnice (dáno stupněm vyhlášeného Pandemického plánu ČR 

KHS MSK), 

- ukončením pandemie. 

Součástí pandemického plánu je problematika zajištění zásob léčiv, osobních ochranných 

prostředků a materiálového zabezpečení.  

Další řešená problematika se týká zajištění odborného personálu, postupy při hospitalizaci 

postižených pacientů a jejich izolací, případnými převozy do jiného zdravotnického zařízení  

a opatřeními při úmrtí. 
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6.2.4 Klíčový režim 

Jedná se o podpůrný dokument, který v případě ohrožení zdraví a životů osob nebo ohrožení 

majetku v důsledku vzniku požáru, havárie nebo jiné nepředvídatelné události, slouží 

k zajištění přístupu do objektů a místností nemocnice, a tím k provedení účinného zásahu. 

Klíče jsou uloženy v uzamykatelné skříňce a nebo ve skříňce zapečetěné, kde je stanoven 

zvláštní režim. 

Klíče jsou opatřeny štítkem s názvem oddělení nebo provozu a číselným označením dveří.  

Konkrétní způsob uložení klíčů na vrátnici stanoví příslušní vedoucí zaměstnanci, dle povahy 

jimi řízeného úseku. [14] 
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7 IDENTIFIKCE ZDROJŮ RIZIK V NEMOCNICI TŘINEC 

7.1 Přehled scénářů ohrožení 

Prvním krokem pro identifikaci zdrojů rizik v Nemocnice Třinec, je vytvoření scénářů 

možných ohrožení, se kterými se nemocnice vzhledem ke svému umístění, velikosti  

a provozované činnosti může setkat. Údaje v tabulce byly upraveny dle podmínek Nemocnice 

Třinec. 

Tabulka č. 1.: Přehled možných scénářů ohrožení 

 

Zdroj: upraveno dle [6]  

Ohrožení Expozice Intenzita 
Ohrožené části 

nemocnice 

Povodně, záplavy Část nemocnice 
Dlouhodobé deště  

o velké intenzitě 

Suterén (rozvody 

energií, archív, aj.), 

snížená dostupnost 

Větrné bouře Část nemocnice 
Rychlost 

od 100 km/hod. 

Budova (střecha), 

volně stojící 

předměty, lidé 

Sucha Celá nemocnice 
Nedostatek pitné  

a užitkové vody 

osoby, hygiena, 

stravování 

Vlna veder Celá nemocnice 

Dlouhodobé 

extrémně vysoké 

teploty 

Pacienti, personál, 

klimatizační technika 

Sněhová kalamita, 

mrazy 
Část nemocnice 

Extrémní mrazy  

a vysoká sněhová 

pokrývka 

Budova, snížená 

dostupnost, technika 

(kotelna-topení) 

Pandemie Celá nemocnice Vysoká infekčnost 
Všechny osoby  

v nemocnici 

Rozsáhlý požár 

nemocnice 
Celá nemocnice 

Extrémní horko, 

nedostatek kyslíku 

Osoby, budovy, 

přístroje a zařízení 

Únik nebezpečné 

látky v nemocnici 

nebo blízkém okolí 

Podle druhu látky  

a zacházení s ní 

Při minimálním 

překročení 

hraničních hodnot 

Osoby, budovy - 

kontaminace 

Útok výbušninou,  

CBRN látkou, jiný 

kriminální čin 

Dle možného 

přístupu 

Při minimálním 

překročení 

hraničních hodnot 

Osoby, budovy - 

kontaminace 

Výpadek dodávky 

elektřiny 
Celá nemocnice 

Při překročení  

24 hod. – celá oblast 

Osoby, přístroje  

a zařízení 

Výpadek dodávky 

vody 
Celá nemocnice Více dní – celá oblast 

Osoby, přístroje  

a zařízení 

Výpadek informační 

a komunikační 

techniky 

V závislosti na 

bezpečnostních 

systémech 

Kolaps informačních 

systémů 

Narušení provozu, 

ztráta dat a zdravotní 

dokumentace 
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7.2 Analýza rizik metodou FMEA 

Pro identifikaci zdrojů rizik byla použita metoda Analýza příčin a následků poruch (FMEA - 

Failure Mode and Effects Analysis) [15]. FMEA je nástrojem pro vyhodnocení potenciálních 

problémů a jejich příčin. Je založena na týmové analýze, metoda sestavuje tabulku příčin 

poruch a jejich následků na systém. Výsledkem je kvalitativní systematický seznam zařízení, 

jejich poruch a následků, s možností kvantifikace. Obvykle je dokumentována v tabulkové 

formě s doporučením pro zlepšení bezpečnosti. 

 

Vlastní hodnocení potenciálních poruch se zaměřuje na tři hlediska, která se hodnotí bodovou 

stupnicí 1 až 10: 

 Pravděpodobnost výskytu poruchy. 

 Význam poruchy. 

 Pravděpodobnost odhalení poruchy. 

Po stanovení všech tří bodových hodnocení se pro každou poruchu vyvolanou určitou 

příčinou vypočte tzv. rizikové prioritní číslo (RPN), které představuje součin příslušných 

bodových hodnocení jednotlivých kriterií. Výsledky hodnocení se zaznamenávají do 

formuláře FMEA. Hodnoty RPN umožňují vzájemné porovnání scénářů a určení těch 

nejzávažnějších scénářů, které je vhodné dále hodnotit detailnější kvantitativní analýzou rizik.  

 

7.2.1 Výsledky metody FMEA 

Pro potřeby analýzy rizik metodou FMEA jsou identifikovaná ohrožení Nemocnice Třinec, 

dle tabulky možných scénářů, zapracovány do formuláře na následujících stranách. 
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Tabulka č. 2: Scénáře ohrožení Nemocnice Třinec 

Identifikace zdrojů rizik Nemocnice Třinec 

Scénář Projev události Příčina události Následek události  

Současný stav 

Doporučená 

opatření Kontrolní 

opatření 

V
ý
zn

a
m

 

V
ý
sk

y
t 

O
d

h
a
le

n
í 

R
P

N
 

1. Povodně, záplavy 

Zaplavení suterénních 

prostor, izolování lokality 

nemocnice 

Dlouhodobé nebo přívalové 

deště 

Přerušení provozu, 

poškození technologických 

sítí 

Sledování 

předpovědi 

počasí 

5 6 2 60 

Nouzové 

odčerpávání 

vody, 

zabezpečení 

prostor 

2. Větrné bouře 
Poškození budov, pád 

stromů 
Vysoká rychlost větru 

Omezení provozu 

(krátkodobé), ohrožení 

osob 

Kontrola stavu 

budov a stromů 
3 6 2 36 

Zabezpečení 

volně stojících 

předmětů 

3. Sucha 
Nedostatek pitné i 

užitkové vody 
Velmi nízké srážky Omezení provozu  

Sledování 

předpovědi 

počasí 

6 4 1 24 
Náhradní zdroje 

vody 

4. Vlna veder 
Ohrožení pacientů a 

personálu 
Extrémní teploty 

Omezení provozu, 

ohrožení osob  

Sledování 

předpovědi 

počasí 

4 7 1 28 

Zajištění 

funkčnosti 

klimatizace, 

pitný režim 

Význam (dopad) Pravděpodobnost výskytu problému Pravděpodobnost odhalení (před výstupem) 

sotva postřehnutelný 

bezvýznamný 

středně významný  

závažný 

mimořádně závažný  

= 1 

= 2 ÷ 3 

= 4 ÷ 6 

= 7 ÷ 8 

= 9 ÷ 10 

nepravděpodobné  

velmi malá  

malá  

mírná  

vysoká 

= 1 

= 2 ÷ 3 

= 4 ÷ 6 

= 7 ÷ 8 

= 9 ÷ 10 

vysoká  

mírná  

malá  

velmi malá  

nepravděpodobné 

= 1       

= 2 ÷ 5   RPN = význam*výskyt*odhalení 

= 6 ÷ 8   (rizikové prioritní číslo)     

= 9 

= 10 
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Identifikace zdrojů rizik Nemocnice Třinec 

Scénář Projev události Příčina události  Následek události 

Současný stav 

Doporučená 

opatření Kontrolní 

opatření 

V
ý
zn

a
m

 

V
ý
sk

y
t 

O
d

h
a
le

n
í 

R
P

N
 

5. Sněhová kalamita a   

mrazy 

Snížení dostupnosti, 

zásobování, poškození 

technolog. zařízení 

Vysoká sněhová pokrývka 

a extrémně nízké teploty 
Omezení provozu  

Sledování 

předpovědi 

počasí 

5 8 1 40 

Zajištění 

funkčnosti 

vytápění 

6. Pandemie 
Ohrožení pacientů  

a personálů, izolace 
Infekční nákaza Přerušení provozu  

Pravidelné 

sledování nákaz 
9 3 5 135 

Zvyšování 

hygienických 

opatření 

7. Rozsáhlý požár 

nemocnice  

Poškození osob, budov, 

zařízení 

Vady na zařízení, přírodní 

vliv, nedbalost 

Přerušení provozu 

(dlouhodobé) 

Zákaz kouření, 

protipožární 

ochrana 

8 3 3 72 

Kontrola 

stavu EPS, 

školení pers. 

8. Únik nebezpečné 

látky v nemocnici 

nebo těsném okolí 

Ohrožení pacientů a 

personálu, kontaminace 

Nevhodná manipulace 

s látkami, únik z přepravy 

látek 

Omezení provozu 

(krátkodobé) 

Dodržování 

bezpečnostních 

předpisů 

3 6 3 54 

Prověření 

kompetencí 

zaměstnanců 

Význam (dopad) Pravděpodobnost výskytu problému Pravděpodobnost odhalení (před výstupem) 

sotva postřehnutelný 

bezvýznamný 

středně významný  

závažný 

mimořádně závažný  

= 1 

= 2 ÷ 3 

= 4 ÷ 6 

= 7 ÷ 8 

= 9 ÷ 10 

nepravděpodobné  

velmi malá  

malá  

mírná  

vysoká 

= 1 

= 2 ÷ 3 

= 4 ÷ 6 

= 7 ÷ 8 

= 9 ÷ 10 

vysoká  

mírná  

malá  

velmi malá  

nepravděpodobné 

= 1       

= 2 ÷ 5   RPN = význam*výskyt*odhalení 

= 6 ÷ 8   (rizikové prioritní číslo)     

= 9 

= 10 
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Zdroj: upraveno dle [15]

Identifikace zdrojů rizik Nemocnice Třinec 

Scénář Projev události Příčina události  Následek události 

Současný stav 

Doporučená 

opatření Kontrolní 

opatření 

V
ý
zn

a
m

 

V
ý
sk

y
t 

O
d

h
a
le

n
í 

R
P

N
 

9. Útok výbušninou,  

CBRN látkami, jiný 

kriminální čin 

Ohrožení pacientů  

a personálu, budov, 

zařízení 

Osobní msta, organizovaný 

zločin 

Přerušení provozu, dle 

stupně ohrožení  
- 7 2 8 96 

Kontrola vstupu 

do areálu, 

proškolení 

personálu 

10. Výpadek dodávky 

elektřiny 

Výpadky provozu 

nemocnice, omezení péče 

Porucha přenosové sítě, jiná 

mimořádná událost  
Přerušení provozu přístrojů Záložní zdroje  6 7 3 126 

Kontrola 

funkčnosti 

záložních zdrojů 

11. Výpadek dodávky 

vody 

Nedostatek pitné  

i užitkové vody 
Porucha vodovodního řádu Omezení provozu  - 6 5 1 30 

Náhradní zdroje 

vody 

12. Výpadek 

informační  

a komunikační 

techniky 

Nedostatek informací, 

kolaps informačních 

systémů 

Porucha telekomunikačních 

sítí, počítačové viry 

Narušení provozu přístrojů, 

ztráta dat, částečné 

omezení provozu 

Antivirové 

programy, 

krizový telefon  

4 6 3 72 
Ochrana 

citlivých dat 

Význam (dopad) Pravděpodobnost výskytu problému Pravděpodobnost odhalení (před výstupem) 

sotva postřehnutelný 

bezvýznamný 

středně významný  

závažný 

mimořádně závažný  

= 1 

= 2 ÷ 3 

= 4 ÷ 6 

= 7 ÷ 8 

= 9 ÷ 10 

nepravděpodobné  

velmi malá  

malá  

mírná  

vysoká 

= 1 

= 2 ÷ 3 

= 4 ÷ 6 

= 7 ÷ 8 

= 9 ÷ 10 

vysoká  

mírná  

malá  

velmi malá  

nepravděpodobné 

= 1       

= 2 ÷ 5   RPN = význam*výskyt*odhalení 

= 6 ÷ 8   (rizikové prioritní číslo)     

= 9 

= 10 
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7.2.2 Souhrn výsledků metody FMEA 

Na základě stanovených rizikových prioritních čísel RPN byly jako nejvýznamnější 

mimořádné události stanoveny následující scénáře v tomto pořadí:  

 č.  6:  Pandemie (RPN = 135), 

 č. 10: Výpadek dodávky elektřiny (RPN = 126), 

 č.  9 : Útok výbušninou, CBRN látkou nebo jiný kriminální čin (RPN = 96). 

U uvedených událostí lze předpokládat největší ztráty na lidských životech, případně  

na majetku. 

Rozbor výsledných scénářů 

Tyto zjištěné údaje by krizový management nemocnice měl zapracovat do svého plánu 

krizové připravenosti.  

Na události č. 6 a č. 10 se zpravidla nelze připravit, protože se ve většině případů jedná  

o následnou událost jevu, který již předcházel a provedená preventivní opatření by nebyla 

vždy účinná a nebo dokonce účelná. Náklady na vytvoření takovýchto preventivních opatření 

by ve zmiňovaných případech byly pro nemocnici nepřijatelné. Úkolem managementu 

nemocnice je nastavení účinných opatření alespoň ke zmírnění dopadu těchto mimořádných 

událostí na co možná nejnižší míru. 

Scénář č. 9 se v současné době jeví jako nejvíce problémový.  

Ačkoliv se v naší republice doposud nevyskytly organizované útoky nebo sabotáže namířené 

proti nemocničnímu zařízení, a pokud již došlo k podobné události, jednalo se zatím vždy  

o čin jedince, 
1
 nelze spoléhat na to, že k podobné události nikdy nedojde.  

Nemocnice poskytuje zdravotní péči široké veřejnosti a proto nelze selektovat nebo jakkoliv 

omezovat osoby, které se po jejím areálu volně pohybují. Bezpečnostní opatření, kterými by 

byl případný útočník odhalen (typu zabezpečení letiště), se zdá jako nejúčinnější. Avšak opět  

i zde narážíme na finanční problém, který se bohužel stane prioritou jedině tehdy, až když 

k popsanému scénáři č. 9 dojde.  

Prevenci a zmírnění dopadu tohoto činu lze v současné době spatřovat pouze v edukaci 

zaměstnanců formou pořádání námětových cvičení, při kterých si osvojí reakce na takto 

vzniklou situaci. 

                                                      
1
 V roce 1996 došlo k výbuchu vojenského granátu v  Městské nemocnici Ostrava, při které zemřely dvě ženy, 

přičemž se předpokládá, že granát přinesla do nemocnice jedna z žen v igelitové tašce, kterou našla na ulici. 

V roce 1997 odpálil psychický narušený pacient v sanatoriu Jeseník Semtex, při kterém byl usmrcen  a 15 lidí  

bylo zraněno. V roce 1999 byla odpálena bomba v pražské nemocnici ve Vysočanech. [on-line]. [cit. 2013-02-

22]. Dostupné z: <http://www.mvcr.cz/clanek/terorismus-a-jeho-projevy-v-nekdejsim-ceskoslovensku-a-dnesni-

ceske-republice.aspx>. 
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7.3 Tématické procvičování připravenosti nemocnice na krizové situace 

Jedním z nejdůležitějších opatření, jak zmírnit následky vzniklé krizové situace a jejího vlivu 

na nemocnici, je kvalitní teoretická a především praktická příprava zaměstnanců. Krizový 

management nemocnice by praktickou přípravu neměl podceňovat. Jedná se o jedinou 

možnost, jak prověřit funkčnost plánu krizové připravenosti a odhalit možné nedostatky 

s předstihem a zabránit tak případnému selhání v rozhodujících okamžicích skutečného 

zásahu. 

Při plánování cvičení připravenosti nemocnice lze použít vzor šablony z „Metodika zapojení 

zdravotnických zařízení do cvičení složek integrovaného záchranného systému a orgánů 

krizového řízení“.
2
  

Doporučený postup je zde popsán v několika krocích: 

1. Příprava cvičení 

Obsahuje především zařazení cvičení do plánu nemocnice, zvolení místa a způsobu 

provedení, určení pracovní skupiny a aktérů cvičení 

2. Zabezpečení a příprava prostor pro cvičení 

Určení prostor pro pracoviště krizového štábu, výběr tras, vyznačení míst pro třídění  

a dalších vyhrazených prostor, dle typu a rozsahu cvičení 

3. Zahájení a ukončení cvičení 

Zahájením a ukončením cvičení je nutné pověřit jednu kompetentní osobu, která zajistí 

informovanost všech účastníků. Je nutné seznámit účastníky se zvoleným heslem, kterým 

bude cvičení ukončeno, v případě, že by došlo k nutnosti řešit reálné zabezpečení 

neodkladné péče 

4. Vyhodnocení cvičení 

Vyhodnocení cvičení se zpracovává po ukončení cvičení na základě hodnocení 

rozhodčích, kteří pracovali jako pozorovatelé u určených klíčových prostor. Vyhodnocení 

schvaluje je statutární orgán nemocnice. Zjištěné poznatky z tohoto cvičení jsou dále 

zapracovány do traumatologického plánu nemocnice. 

                                                      
2
 Věstník Ministerstva zdravotnictví České republiky, částka 8/2007. [on-line]. [cit. 2013-03-10]. Dostupné  

z: <http://www.mzcr.cz/Legislativa/dokumenty/vestnik_3622_1772_11.html>. 
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5. Dokumentace cvičení 

Je souhrnný dokument, který obsahuje: 

- Plán provedení cvičení (cíle cvičení, určení místa cvičení, způsob provedení,  

cvičení, seznamy účastníků, úkoly rozhodčích a figurantů, aj.),  

- Záměr cvičení (účel, cíle, námět cvičení), 

- Harmonogram cvičení (evidence časového průběhu všech činností), 

- Heslo pro ukončení cvičení, 

- Další pokyny a dokumentace (pro figuranty, pro rozhodčí, pro zajištění 

bezpečnosti, aj.). 

6. Archivace dokumentace cvičení 

Veškerá dokumentace, která je vedena o průběhu cvičení, je v souladu s § 17 Vyhlášky  

č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného 

systému, archivována po dobu 5 let. 
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8 POSOUZENÍ PLÁNU KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI NEMOCNICE 

TŘINEC 

V této práci lze posoudit připravenost nemocnice k řešení mimořádných událostí pouze  

na teoretické úrovni. Základem tohoto hodnocení bude komentář ke stávajícím plánům 

Nemocnice Třinec, včetně doporučení k jejich doplnění a úpravám.  

8.1 Posouzení stávajících plánů krizové připravenosti 

Traumatologický plán 

Vzhledem k významu, který je na traumatologický plán nemocnice kladen, se v této práci 

nelze problematikou spojenou s jeho posouzením dostatečně zabývat. Podrobnosti týkající se 

traumatologického plánu nemocnice by bylo vhodné řešit v samostatné práci. 

Současný traumatologický plán byl zpracován v době, kdy nebyla k dispozici legislativní 

podpora, a proto i jeho obsah byl vytvořen na základě zjištěných potřeb a vzájemných vazeb 

pro zajištění zdravotní péče při mimořádných událostech s hromadným postižením osob pro 

účely Nemocnice Třinec.  

Plán je stručný, jasný, snad i logicky správný, ale hlavně funkční.  

Potvrzení tohoto tvrzení lze ověřit pouze skutečnou mimořádnou událostí, která se prozatím 

v Nemocnici Třinec neřešila a nebo na základě uskutečněného cvičení. Tématická cvičení  

na prověření funkčnosti traumatologického plánu již Nemocnice Třinec zrealizovala dvě. 

Prvním námětovým cvičením byla hromadná dopravní nehoda několika osobních automobilů, 

autojeřábu a plně obsazeného autobusu. Cvičení proběhlo za spolupráce a v koordinaci 

základních složek IZS a celá akce byla vyhodnocena jako zdařilá.  

Druhé cvičení se týkalo prověření reakcí zaměstnanců na útok ozbrojeným, psychicky 

narušeným člověkem. Toto cvičení probíhalo v režii zásahové jednotky Police České 

republiky a policejního vyjednávače. 

Nedostatky zjištěné při cvičeních byly do traumatologického plánu již zapracovány.  

Účinnost Vyhlášky č. 101/2012 Sb., o podrobnostech obsahu traumatologického plánu 

poskytovatele jednodenní nebo lůžkové zdravotní péče a postupu při jeho zpracování  

a projednání, přinesla pro Nemocnici Třinec povinnost, provést aktualizaci stávajícího 

traumatologického plánu. Proto, aby byl traumatologický plán Nemocnice Třinec nejen 
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funkční a jasný, ale také aby splňoval zákonné předpisy, musí být kompletně zrevidován  

a zpracován podle výše uvedené vyhlášky. Lze však očekávat, že tím ztratí na své stručnosti  

a jasnosti. Může se také prodloužit doba reakce na mimořádnou událost z důvodu obsáhlého 

textu a množství zapracovaných informací, které jsou požadovány, a které již má Nemocnice 

Třinec řešeny v rámci celkového plánu krizové připravenosti.  

Řešení tohoto možného problému spatřuji v zavedení úkolových karet, které by byly „ušity“ 

na konkrétní pracoviště s jasně stanovenými úkoly a postupy zaměstnanců při aktivaci 

traumatologického plánu nemocnice. 

Evakuační plán  

Pojem evakuace osob můžeme nalézt v několika právních normách týkajících se různých 

odvětví.  Komplexní pohled na tuto problematiku není doposud legislativně řešen. Za přispění 

bezpečnostního technika nemocnice byl pro Nemocnici Třinec vypracován evakuační plán. 

Tento plán, jak je nazván, je velice obecný a je řešen pouze z hlediska požární ochrany.  

Rozpracování evakuačního plánu z hlediska ochrany obyvatelstva by opět stálo  

za samostatnou práci. Pro zpracování tohoto plánu lze doporučit Vyhlášku Ministerstva vnitra  

č. 380/2002 Sb., k přípravě  a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, která je prováděcím 

předpisem zákona č. 239/2000 Sb., o IZS a kde je popsán způsob provádění evakuace a jejího 

všestranného zabezpečení. [16] 

Funkčnost evakuačního plánu pak lze prověřit pouze cvičením nebo událostí spojenou 

s nutností evakuace osob.  

Dle sdělení technického náměstka ředitele, proběhly již v minulosti v Nemocnici Třinec 

evakuace osob poté, co bylo na Městskou policii oznámeno uložení bomby. Poslední takto 

nahlášená evakuace byla řešena na podzim loňského roku. Vždy se naštěstí jednalo o planý 

poplach a provedená evakuace byla pouze částečná.  Všechny takto provedené evakuace byly 

prováděny v součinnosti s Policií České republiky a proběhly bezproblémově.  

Z toho vyplývá, že evakuační plán, v podobě, jaký má k dispozici Nemocnice Třinec je i přes 

formální nedostatky funkční. 
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Pandemický plán 

Pandemický plán nemocnice je dokumentem, jehož obsah podléhá dohledu orgánů 

kompetentních  řešit hygienická a protiepidemická opatření v kraji. Mám zato, že verze  

pandemického plánu Nemocnice Třinec plně koresponduje s požadavky na jeho zpracování  

a ústavní hygienik nemocnice tento plán konzultoval s nadřízeným orgánem, kterým  

je Krajská hygienická stanice. Z tohoto důvodu nebudu pandemický plán nemocnice ve své 

práci posuzovat.  

Klíčový režim 

Požadavek na zapracování Klíčového režimu do Plánu krizové připravenosti nemocnice 

vyplynul z rozhodnutí Komise pro akreditace nemocnice. Doposud tvořil Klíčový režim 

samostatný dokument. V rámci sjednocení dokumentace považuji za správné zařazení 

Klíčového režimu do Plánu krizové připravenosti. 

 

8.2 Doporučená opatření pro krizový management Nemocnice Třinec 

Na základě provedené analýzy rizik a posouzením předložených plánů, které jsou součástí 

plánu krizové připravenosti, vyplývá pro management krizového řízení Nemocnice Třinec 

několik doporučení, které by bylo vhodné řešit nebo zapracovat do plánu krizové 

připravenosti: 

1. Chybějící plán vyrozumění a svolávání 

Tento plán patří k základním dokumentům pro řešení mimořádných událostí a krizových 

situací. Účelem zpracování tohoto plánu je správná a hlavně rychlá aktivace a svolání všech 

odpovědných osob, včasné uvědomění složek IZS a případně dalších dotčených orgánů.  

Na správném, jasném a stručném plánu vyrozumění a svolávání je závislá celá funkčnost 

systému krizové připravenosti nemocnice. Je tedy nezbytné jeho dopracování. Je vhodné 

doplnit tento plán o jasná schémata vyrozumění a svolávání, která budou umístěna  

na jednotlivých pracovištích a budou variabilní pro účely různých typů událostí a podle druhu 

aktivovaného plánu. Vytvořením tohoto plánu by došlo ke sjednocení a nastavení jasných 

pravidel pro vyrozumívání a svolávání  kompetentních osob při aktivaci všech plánů krizové 

připravenosti. 
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2. Chybějící centrální dispečink – kontaktní místo 

Veliký problém spatřuji v neexistenci centrálního dispečinku. V Nemocnici Třinec funguje 

telefonní ústředna s pracovní dobou od 6:30 – 15:00 hod. Po této době jsou hovory 

přesměrovány na vrátnici, kde je zajištěn nonstop provoz. Zaměstnanci telefonní ústředny  

a vrátnice nejsou příliš vybaveni potřebnými dovednostmi k řešení krizové situace.  

V případech, kdy dojde ke zdravotnímu postižení, volá operační středisko zdravotnické 

záchranné služby na kontaktní telefon chirurgické ambulance. Na chirurgické ambulanci  

je sice zajištěn nepřetržitý provoz, ale pokud by došlo k mimořádné události s hromadným 

postižením osob, nebyla by tato ambulance schopna fungovat v režimu dispečinku. Jedná se  

o provizorní řešení. Částečným řešením se jeví vybavení této ambulance mini telefonní 

ústřednou, kterou by v případě nutnosti obsluhovala určená osoba a ta by zajišťovala 

nezbytnou koordinaci a předávání informací. 

 

3. Aktualizace traumatologického plánu 

Provedení aktualizace a zapracování povinných údajů do traumatologického plánu,  

dle Vyhlášky č. 101/2012 Sb., o podrobnostech obsahu traumatologického plánu 

poskytovatele jednodenní nebo lůžkové zdravotní péče a postupu při jeho zpracování  

a projednání. Zvážit vypracování úkolových karet pro jednotlivá oddělení a provozy. 

4. Přepracování evakuačního plánu 

Nově zpracovat evakuační plán. Jako vzor použít Vyhlášku č. 380/2002 Sb., k přípravě   

a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. 

5. Prověření znalostí zaměstnanců v krizové problematice 

V rámci přípravy nemocnice k akreditaci, rozšířit prováděné interní audity o kontrolní listy  

s otázkami týkajícími se znalostí bezpečnostních opatření. Také je vhodné rozšířit plán 

vzdělávání zaměstnanců o kurzy zaměřené na zvládání krizových situací, komunikaci pod 

stresem, sebeobranu, aj.  

Je důležité, aby byli všichni zaměstnanci nemocnice vychovávání k uvědomění si důležitosti 

připravenosti nemocnice na krizové situace a nedocházelo z jejich strany k podceňování 

připravenosti při konání modelových cvičení. 
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6. Kontrolní otázky k prověření zabezpečení kritických míst Nemocnice Třinec 

 

Analýzou rizik byly zjištěny scénáře možného ohrožení nemocnice. Tato zjištění by bylo 

vhodné použít pro nalezení nedostatků v systému zabezpečení prvků infrastruktury nemocnice 

podle úrovně důležitosti (viz Kapitola 4 této práce). Seznam tématických otázek, které se 

vztahují k danému prvku by si měl krizový management nemocnice sestavit na základě 

znalostí vlastního prostředí a podle možností provedení opatření, jaká je vedení nemocnice 

schopno uskutečnit.  

Přílohu práce č. 4 tvoří návrh vzorového dotazníku s otázkami týkajícími se zjištěných 

scénářů ohrožení Nemocnice Třinec a jejich vlivu na základní kmen prvků s ochrannou 

prioritou č. 1. Krizovému managementu Nemocnice Třinec může podobný dotazník pomoci 

vyhledat problémová místa a zajistit opatření pro zvýšení připravenosti nemocnice.  
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9 ZÁVĚR 

 

Cílem bakalářské práce bylo posouzení krizové připravenosti Nemocnice Třinec. 

Práce je členěna do tří tématických oblastí.  

Úvodem je téma krizové připravenosti nemocnic popsáno v obecné rovině. Nejprve jsou 

vysvětleny základní pojmy a klíčová slova, která problematiku zvládání mimořádných 

událostí a krizové připravenosti řeší. Je zde kladen důraz na specifika oblasti zdravotnictví, 

které je významným prvkem kritické infrastruktury.  

Následná část práce popisuje základní charakteristiku Nemocnice Třinec, předmět činnosti 

nemocnice a rozsah poskytované péče. V této části je také představena organizační struktura 

nemocnice a krizový management nemocnice. Dále jsou zde popsány plány, které jsou 

součástí stávajícího plánu krizové připravenosti nemocnice.  

Proces posuzování krizové připravenosti Nemocnice Třinec probíhal v několika krocích. 

Nejprve byly identifikovány možné zdroje ohrožení a na základě provedené analýzy rizik 

byly stanoveny scénáře událostí, které by nejvíce mohly omezit nebo ohrozit chod nemocnice. 

Pro celkové vyhodnocení připravenosti nemocnice k řešení krizových situací bylo provedeno 

posouzení stávajícího plánů krizové připravenosti, ze kterého vzešla doporučení pro krizový 

management nemocnice. 

Na základě posouzení předložené dokumentace nemocnice a skutečností vyplývajících 

z výsledků bakalářské práce lze závěrem stanovit, že Nemocnice Třinec je platnou součástí  

řetězce poskytovatelů zdravotní péče v Moravskoslezském kraji a že je také připravena, 

v rámci svých možností, k řešení krizových situaci. Tato připravenost je však podmíněna 

pravidelnou průpravou zaměstnanců v krizové problematice a jejím nepodceňováním  

ze strany vedení nemocnice. Tímto považuje autorka cíl práce za splněný. 
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Příloha č. 1 

Zdroj: Organizační řád Nemocnice Třinec 

Organizační struktura Nemocnice Třinec

sekretariát ředitele lékařská knihovna a spisovna

právní služba Civilní obrana

Oddělení informatiky útvar interního auditu

referát LN

OOP

interna

gastroenterologické centrum

infekce

neurologie

psychiatrie a PAZS

dětské

gyn-por. odd.

chirurgie

plastika

onkologický registr+ambulance

ARO

ortopedie

ORL

oční

kožní

OKB

HTO

RADG

rehabilitace

patologie

COS

sklad zdrav. materiálu

ústavní lékárna

Oddělení

Úsek náměstka ředitele pro léčebně preventivní péči

referát ON

DZS

centrální příjem

odd. centrální sterilizace

pracoviště soc. péče

odd. domácí péče

vrchní sestry

dietní sestry

Úsek náměstka ředitele pro ošetřovatelskou péči

referát EN

personální odd.

referát mzdové účtárny

FKSP

tiskárna

personalistika a odměňování

zdravotní pojišťovny

finanční účtárna

pokladna a podatelna

operativní evidence

finanční účtárna

Oddělení

skladové hospodářství

Provoz

Úsek ekonomického náměstka ředitele

referát TN

BOZP, PO

technické

Oddělení

údržba a služby

stravovací

úklidové služby

prádelenské služby

Provoz

Úsek provozně-technického náměstka ředitele

Ředitel
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Schéma rozsahu poskytování zdravotní péče pro spádovou oblast třinecka 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Autor 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Část Moravskoslezského kraje - 500 000 obyvatel 

Specializované obory 
o Neurologie + Iktové centrum 
o Ortopedie 
o Otorinolaryngologie  
o ARO 
o Plastická chirurgie 
o Rehabilitační a fyzikální medicína 

Základní obory 
o Chirurgie 
o Gynekologie a porodnictví 
o Dětské lékařství 
o Vnitřní lékařství (Interní) 
 

 

Okres Frýdek-Místek 
228 000 obyvatel 

Region 
třinecko- jablunkovsko-těšínsko 

102 000 obyvatel 

Odborné ambulance 
o Interní – všeobecná, diabetologická, 

revmatologická, endokrinologická 
o Hematologická 
o Chirurgické – všeobecná, cévní, 

traumatologická, mamologická 
o Gynekologická 
o Oční 
o Kožní – korektivní dermatologie 
o Onkologická 
o Dětské – všeobecná, kardiologická, 

nefrologická, gastroenterologická 
o Neurologická 
o Ortopedická 
o Plastické chirurgie a popálenin 
o Rehabilitační a fyzikální 
o Infekční  
o Anesteziologická  
 

Komplement 
o Hematologicko-transfuzní oddělení 
o Klinické laboratoře 
o Radiologie – CT, magnetická rezonance 
o Ústavní lékárna 
o Centrální operační sály 
o Centrální sterilizace 
o Gastroenterologické centrum 
 

LŮŽKOVÁ ODDĚLENÍ 

Následná péče 
o Oddělení 

ošetřovatelské péče 
o Sociální lůžka 
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Složení krizového štábu Nemocnice Třinec 

Funkce Jméno a příjmení Funkce 
Telefon 

nemocnice 

Adresa 

Bydliště Telefon / mobilní telefon 

Vedoucí krizového 

managementu 
Ing. Zdeněk Jiříček ředitel 558 309 101 Rovniny 499/62, Hlučín  606 737 153 725 147 201 

Zástupce vedoucího MUDr. Štěpán Rucki, CSc. náměstek pro léčebnou péči 558 309 201 Oldřichovice 544   721 006 621 

Člen Pharm.Dr. Jarmila Zučková vedoucí lékárny 558 309 641 Jablunkovská 383, Třinec 558 997 520 604 714 710 

Člen Mgr. Šárka Panáková náměstek pro ošetřovatelskou péči 558 309 103 Jablunkovská 406, Třinec 602 581 958 608 882 546 

Člen Mgr. Libuše Magnusková manažer kvality 558 309 105 Beskydská 683, Třinec   602 540 986 

Člen Ing. Josef Cieslar provozně-technický náměstek 558 309 751 Vendryně 250 558 350 325 602 581 959 

Člen Bc. Halina Musiolová ústavní hygienik 558 309 702 Vendryně 497   731 701 756 

Člen Jakub Štýbar tiskový mluvčí  558 309 704 Staroměstská 583, Třinec   733 612 610 

Zástupce tiskového 

mluvčího 
Iva Spratková asistentka ředitele 558 309 102 Dobratice 130   736 770 435 
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Scénář č. 6 – Pandemie 
Č. Otázka Vysvětlení ANO NE Vlastní komentář Navrhovaná opatření Provedená opatření 

1. Odborný personál       

1.1 Je určena osoba zodpovědná za 

školení dodržování hyg. zásad? 
      

1.2 Je zajištěno dostatečné množství 

osobních ochranných prostředků? 
      

1.3 
Je dostupné dostatečné množství 

očkovací látek a antivirotik  

a naplánovaná jejich distribuce? 

      

        

2. 
Technické vybavení  

a prostředky 
      

2.1 Je zpracován postup pro 

desinfekci? 
      

        

3. Budova nemocnice       

3.1 Je k dispozici dekontaminační 

vstupní zóna? 
      

3.2 Máme dostatek lůžek pro izolaci 

infekčních pacientů? 
      

3.3 Je stanoven způsob a postup při 

dekontaminaci prostor? 
      

        

4. Data     Může ovlivnit / 

ohrozit? 
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Scénář č. 10 – Výpadek dodávky elektřiny 
Č. Otázka Vysvětlení ANO NE Vlastní komentář Navrhovaná opatření Provedená opatření 

1. Odborný personál    Může ovlivnit / 

ohrozit? 
  

         

2. 
Technické vybavení  

a prostředky 
      

2.1 Jsou opatřeny ochranou proti 

poškození způsobené výpadkem? 
      

2.2 Jsou zajištěny náhradní 

prostředky v případě poškození? 
      

2.3 Je zabezpečen náhradní zdroj pro 

vybrané prostředky? 
      

        

3. Budova nemocnice       

3.1 Vlastní nemocnice alespoň dva 

nezávislé zdroje el.proudu? 
      

3.2 Je k dispozici náhradní zdroj o 

dostatečné kapacitě? 
      

3.3 Jsou prováděny pravidelné 

kontroly zátěže? 
      

3.4 Je pověřena zodpovědná osoba?       

        

4. Data        

4.1 Jsou citlivá data zálohována?       

4.2 
Jsou k dispozici náhradní 

záznamové formuláře k zápisu 

dat pacientů? 

      

4.3 Je zajištěno náhradní zásobování?       
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Scénář č. 9 – Útok výbušninou, CBRN látkami, jiný kriminální čin 
Č. Otázka Vysvětlení ANO NE Vlastní komentář Navrhovaná opatření Provedená opatření 

1. Odborný personál       

1.1 

Jsou prováděná školení 

zaměstnanců v komunikaci, 

chování a sebeobraně při 

napadení? 

      

1.2 
Mají zaměstnanci k dispozici 

poplachové zařízení pro přivolání 

pomoci? 

      

2. 
Technické vybavení  

a prostředky 
      

2.1 Jsou důležitá zařízení dostatečně 

zabezpečena? 
      

2.2 
Mohou s nimi manipulovat pouze 

kompetentní osoby, existuje 

identit. záznam o jejich použití? 

      

3. Budova nemocnice       

3.1 Má nemocnice strážnou službu?       

3.2 Jsou důležitá místa vybavena 

kamerovým systémem? 
      

3.3 Jsou vstupní otvory vybaveny 

bezpečnostním sklem, dveřmi? 
      

3.4 
Lze zajistit kontrolu osob  

a automobilů při vstupu do 

nemocnice? 

      

4. Data        

4.1 Jsou zabezpečeny prostory proti 

vniknutí nepovolaných osob? 
      

4.2 Jsou k dispozici účinné antivirové 

programy 
      

Zdroj: upraveno dle [6] 


