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související analýze rizik, která předkládá vyhodnocení možných scénářů ohrožení. 
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nemocnice, která je doplněna o simulaci evakuace celého objektu a zjištění její časové 

náročnosti. Na základě posouzení stávajícího evakuačního plánu a zjištění problematických 
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a model of the evacuation of the building is given with the time demanded being taken into 

consideration as well. In the last part of the thesis, the focus is put on the methodology  

of the evacuation plan proposition in the hospital which is based on the current evacuation 

plan evaluation as well as findings of the problematic areas. 

Keywords 

Evacuation, evacuation plan of a hospital, danger, sorting out patients, evacuation practice. 

  



 
 

 
 

Obsah 

1 Úvod .......................................................................................................................... - 1 - 

2 Rešerše literatury ....................................................................................................... - 3 - 

3 Teorie Evakuace ........................................................................................................ - 4 - 

3.1 Evakuace osob .................................................................................................... - 4 - 

3.2 Evakuace zdravotnických zařízení ..................................................................... - 5 - 

3.3 Doba evakuace osob ........................................................................................... - 6 - 

3.4 Legislativní a normové požadavky na evakuaci zdravotnického zařízení ......... - 8 - 

3.4.1 Požární bezpečnost ..................................................................................... - 8 - 

3.4.2 Požadavky na evakuaci vyplývající z krizové připravenosti .................... - 10 - 

3.5 Parametry ovlivňující dobu evakuace nemocnice ............................................ - 10 - 

3.6 Stanovení doby evakuace v nemocničním zařízení ......................................... - 13 - 

3.7 Zahraniční přístup k evakuaci zdravotnických zařízení, zkušenosti ................ - 15 - 

4 Analýza rizik ........................................................................................................... - 17 - 

4.1 Identifikace nebezpečí vyžadujících evakuaci zdravotnického zařízení .......... - 17 - 

4.2 Analýza rizik metodou FMEA ......................................................................... - 18 - 

4.3 Vyhodnocení výsledků metody ........................................................................ - 22 - 

5 Charakteristika Nemocnice Třinec .......................................................................... - 24 - 

5.1 Organizační struktura ....................................................................................... - 25 - 

5.2 Poskytovaná zdravotní péče ............................................................................. - 26 - 

5.3 Prostorové uspořádání objektu ......................................................................... - 27 - 

5.4 Výtahy .............................................................................................................. - 27 - 

5.5 Obsazení prostor nemocnice osobami .............................................................. - 28 - 

6 Algoritmy evakuace ................................................................................................. - 31 - 

6.1 Časový harmonogram a simulace evakuace hlavního monobloku .................. - 33 - 

6.1.1 Úvahy, pořadí a postup při evakuaci ........................................................ - 33 - 

7 Posouzení stávajícího evakuačního plánu ............................................................... - 37 - 

7.1 Poznatky z provedené evakuace v dubnu 2014 ................................................ - 38 - 

8 Návrh metodiky přípravy aktualizovaného evakuačního plánu .............................. - 40 - 

8.1 Postup a členění činností při tvorbě evakuačního plánu .................................. - 40 - 



 
 

 
 

8.2 Doporučení pro nácvik evakuačního plánu ...................................................... - 43 - 

9 Závěr ........................................................................................................................ - 44 - 

10 Použitá literatura a zdroje ........................................................................................ - 45 - 

11 SEZNAMY .............................................................................................................. - 47 - 

11.1 Tabulky ............................................................................................................ - 47 - 

11.2 Obrázky ............................................................................................................ - 48 - 

11.3 Přílohy .............................................................................................................. - 48 - 

 

 

 



 

- 1 - 
 

1 ÚVOD 

Řada mimořádných událostí, které v současné době kolem sebe vnímáme, nesouvisí 

bohužel jen s přírodními živly, ale stále častěji jsou výsledkem vývoje lidské společnosti. 

Nezadržitelný rozvoj technické vyspělosti a zvyšování životní úrovně ukolébává část 

civilizované populace ke zdánlivém klidu a pocitu bezpečí. Opak je však pravdou. 

Neustále se zvyšující napětí mezi náboženskými skupinami, terorismus a válečné 

konflikty, které se po sedmdesáti letech opět týkají také Evropy, jsou toho jasným 

důkazem. 

Jak vyplývá ze zprávy přední globální pojišťovací společnosti AON, míra rizika v oblasti 

ohrožení ze strany terorismu, vzrostla oproti roku 2004 na vyšší úroveň ve všech 

„západních“ zemích. České republice spolu s Dánskem, coby státům Evropy, bylo 

přiřazeno riziko vyžadující ostražitost [1]. 

Je tedy zřejmé, že je nezbytné se začít zabývat bezpečností a ochranou obyvatelstva na 

daleko větší a hlavně podrobnější úrovni, než je samotná obrana státu.  

Při postupném soustřeďování literatury a informací, nezbytných pro vypracování této 

diplomové práce, jsem ve svých úvahách dospěla k názoru, že téma bezpečnosti nemocnic 

z pohledu možného teroristického činu, je do značné míry opomíjeno. V současné době je 

velká pozornost věnována bezpečnosti letecké přepravy osob, a to na úkor zabezpečení 

jiných způsobů přepravy osob a míst, kde dochází k velké kumulaci veřejnosti. Existuje 

mnoho knih, příruček a metodik, zabývajících se ochranou leteckého provozu. Jak ale 

zabezpečit nemocnici, která vlastní operační sály, lůžkové kapacity pro následnou péči,  

poskytuje ambulantní péči a v jednom čase se v této budově, včetně personálu  

a veřejnosti může vyskytnout až 500 osob? Dovolím si tvrdit, že pokud budou nemocnice 

nadále fungovat na principu vstřícnosti lidem a plnit své poslání, kterým je péče  

o nemocné, lze na jejich účinnou ochranu využít jen minimum běžně používaných 

bezpečnostních opatření.  

Není cílem vyvolat dojem, že jsou nemocnice v České republice ohroženy organizovaným 

terorismem. Daleko větší nebezpečí dnes představují pro zdravotnická zařízení požáry  

a frustrovaní jedinci vyhrožující odpálením bomby. 
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Jen požárů ve zdravotnických zařízeních je na území České republiky zaznamenáno ročně 

až 65 [2]. 

Jediným způsobem, jak se může nemocnice, coby živý organismus bránit a snížit či 

předejít ztrátám na životech, je schopnost přemístění ohrožených osob do bezpečí v co 

možná nejkratším čase.  

Bude-li mít nemocnice propracovaný a pokud možno také odzkoušený evakuační plán, 

může v případě hrozících mimořádných událostí efektivně reagovat a předejít negativním 

následkům vzniklé situace. 

Cílem diplomové práce bude posoudit stávající evakuační plán Nemocnice Třinec a na 

základě zjištěných nedostatků doporučit opatření ke zlepšení bezpečnosti a navrhnout 

metodiku přípravy aktualizovaného evakuačního plánu. 

  



 

- 3 - 
 

2 REŠERŠE LITERATURY 

FOLWARCZNY, Libor.; POKORNÝ, Jiří: Evakuace osob. 1. Vydání, Ostrava: Sdružení 

požárního a bezpečnostního inženýrství, 2006. 125 s. SPBI Spektrum. Červená řada: 47.  

ISBN 80-86634-92-2. 

Autoři v této knize představují problematiku evakuace od jejího vzniku až po současný 

vývoj a doporučenou metodiku. Publikace je zaměřena především na zvládání evakuace  

z hlediska požárů a poskytuje komplexní rozbor parametrů, které mohou ovlivnit zvládnutí 

evakuace. Samostatná kapitola je určena výpočtům a simulaci šíření nebezpečných látek  

a kouře [8].  

Hospital Evacuation Decision Guide, AHQR Publication No. 10-0009, Cambridge 2010, 

55 s., www.ahrq.gov, [online]; dostupné z:< http://archive.ahrq.gov/prep/hospevacguide/>  

[12]. 

Tato příručka je průvodcem organizačních a systémových rozhodnutí, opírajících se  

o množství faktorů, které jsou zásadní pro vyhlášení evakuace nemocnice. Příručka má 

pomoci evakuačním týmům v identifikaci specifických situací, které jsou často přehlíženy, 

mohou se ale vyskytnout v jejich nemocničním zařízení nebo mohou být specifická 

z ohledem na zeměpisnou polohu a tak mohou být příčinou vzniku mimořádné události, 

která si vyžádá evakuaci. Příručka nenabízí stereotypní přístup k rozhodování evakuačních 

procesů. Je určena k doplnění nemocničních havarijních plánů, v nichž často chybí 

konkrétní pokyny o tom, jak přijmout zásadní rozhodnutí o evakuaci, případně na jak 

dlouho může být toto rozhodnutí bezpečně odloženo. 

NOVÁK, Jakub: Simulace evakuace nemocnice, Diplomová práce, Vysoká škola 

ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky, Praha 2011, [online]. Dostupné také  

z:  < https://www.vse.cz/vskp/28495_simulace_evakuace_nemocnice>  

Tato práce je zaměřena na vytvoření simulace evakuace Fakultní nemocnice Motol 

v programu SIMUL8, což je profesionální simulační program používaný především pro 

modelování podnikových procesů. Autorovi se podařilo pomocí tohoto programu 

zoptimalizovat čas potřebný pro evakuaci pacientů. Získané poznatky za využití tohoto 

programu mohou být vzorovými pro vytváření evakuačních plánů jiných nemocnic [20].  
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3 TEORIE EVAKUACE 

Budeme-li se zamýšlet nad významem slova evakuace, dojdeme k poznání, že pro samotný 

výraz neexistuje v českém jazyce jeho jednoslovný překlad. Původ je datován do 14. 

století, kdy se postupně původní slovo evacuatio, pocházející z pozdní latiny vyvinulo do 

staré francouzštiny v evacuation, což znamenalo „výtok z těla“, zpravidla spojovaný s krví 

[3]. 

Novodobým a dnes běžně používaným slovem evakuace se zabývají především oblasti 

týkající se ochrany obyvatelstva a požární bezpečnosti staveb. V širších souvislostech se 

jedná o souhrn opatření vedoucích k organizovanému přemístění nejen osob, ale také zvířat 

či majetku z ohrožených míst na jiné, bezpečné místo [4]. 

3.1 Evakuace osob 

Různé druhy mimořádných událostí a mnohdy i zcela odlišné podmínky, mohou vyvolat 

různou potřebu evakuovat obyvatelstvo. Základní rozdíly jsou v rozsahu opatření a také 

v čase, viz obrázek č. 1. 

Co se týče rozsahu, rozdělujeme evakuaci na: 

- Objektovou, která se týká osob vyskytujících se v jedné nebo více  ohrožených 

budovách, 

- Plošnou, jejíž cílem je evakuace osob z části nebo z celého ohroženého území 

velkého rozsahu. 

Z časového hlediska je zásadní dělení evakuace na: 

- Vyvedení, které se provádí v rámci záchranných prací a po ukončení zásahu je 

osobám umožněn návrat zpět do budovy, 

- Krátkodobou, trvající méně než 24 hodin, kdy je v závislosti na situaci  

a klimatických podmínkách podáváno evakuovaným pití a umožněno ukrytí, či 

ošetření bez následné potřeby ubytování, 

- Dlouhodobou, kdy se počítá s evakuací v řádech dnů a se kterou souvisí 

nutnost zajištění péče o evakuované osoby, formou náhradního ubytování, 
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stravování, zajištění lékařské péče a dalších činností nezbytných pro zajištění 

základních lidských potřeb. 

Vzhledem k tomu, že je pro různé typy evakuace nezbytné její plánování, můžeme dále 

dělit evakuaci na: 

- Samovolnou (neřízenou), kdy osoby jednají na základě vlastního uvážení, bez 

organizování, 

- Řízenou, při které je evakuace prováděna na základě předem naplánovaných 

postupů, prostřednictvím kvalifikovaných osob, se zajištěním vyšší bezpečnosti  

a co možná nejefektivnějšího přesunu [5].  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 1 -  Rozdělení evakuace podle rozsahu a doby trvání [2] 

3.2 Evakuace zdravotnických zařízení 

Pokud se budeme zabývat problematikou evakuace nemocnice podrobněji, zjistíme, že se 

jedná o zcela specifickou záležitost. A to na tolik, že nelze zodpovědně prohlásit, že je ta, 

či ona nemocnice perfektně připravena.  

Musíme si uvědomit, že se v budově kromě zdravotníků, obslužného personálu a veřejnosti 

z řad rodinných příslušníků, nachází velké množství pacientů s rozdílnou schopností 

pohybu a omezeními danými věkem, ale především jejich  zdravotním stavem. 

Je zřejmé, že vydání příkazu k provedení evakuace je nesmírně zodpovědné rozhodnutí, 

které v případě nezvládnutí, může být život ohrožující. 

EVAKUACE 

OPUŠTĚNÍ OBJEKTU SETRVÁNÍ V OBJEKTU 

OBJEKTOVÁ PLOŠNÁ 

Zpravidla krátkodobá nebo vyvedení Zpravidla dlouhodobá 
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Pokud budeme evakuovat nemocnici, bude se dle výše uvedeného členění jednat  

o evakuaci objektovou a vždy řízenou. Rozdělení dle času již není tak jednoznačné. 

V případě, že půjde jen o pouhé vyvedení z důvodu šetření, např. trestného činu, vždy bude 

nutné učinit taková opatření, která budou úměrná zdravotnímu stavu pacientů, a která 

zajistí jejich stabilizaci.  

Střední a větší nemocnice provádějící operační zákroky jsou vedle anesteziologického 

oddělení (ARO) vybaveny jednotkami následné a intenzivní péče (JIP). Tato oddělení je 

z technických důvodů možno evakuovat pouze v případě absolutní nutnosti, protože 

odpojené přístroje, na kterých jsou pacienti životně závislí, lze jen obtížně nahradit. 

Když ještě domyslíme, že se na jedné směně standardního lůžkového oddělení stará  

o přibližně deset průměrně 1 zdravotní sestra, 1 ošetřovatelka a 1 lékař, je zřejmé, že 

zvládnout takovouto evakuaci bude minimálně časově velmi náročné.  

Pro vypracování kvalitního evakuačního plánu je nutné vzít v úvahu všechny okolnosti  

a specifika vztahující se ke konkrétnímu zdravotnickému zařízení. Je nutné se zabývat  

i těmi nejmenšími činnostmi a úkoly až na úroveň jedince (zaměstnance). Právě tyto 

detaily mohou být zásadní, pokud dojde k řešení samotné krizové situace. Výhodou 

kmenových zaměstnanců oproti zasahujícím externím složkám integrovaného záchranného 

systému, je znalost prostředí a schopnost rychlejší prostorové orientace [8]. 

Česká republika a zdravotnická zařízení na jejím území, se díky svému geologickému 

umístění naštěstí nemusí obávat a ani se připravovat na přírodní katastrofy typu 

zemětřesení, tornáda, činnost vulkánů aj. Vždy však musíme počítat s lidským jedincem  

a jeho slabostmi, které ať už z důvodu úmyslu, benevolence, nepozornosti či neznalosti 

mohou způsobit fatální následky. 

3.3 Doba evakuace osob 

V případech požáru je pro záchranu pacientů zcela zásadní čas, za který se podaří 

přesunout všechny osoby do bezpečí. Pro stanovení výsledného času je nutné vzít v úvahu 

všechny okolnosti, které mohou stát v cestě osobám snažícím se opustit zasažený prostor. 

Obecným pravidlem je porovnání celkové doby potřebné pro evakuaci z objektu RSET 
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(required safe egress time) s dobou dostupnou ASET (available safe egress time), kdy se 

považuje za bezpečné, pokud:  

ASET ≥ RSET, viz obrázek č. 2 [6].     (3.1) 

RSET sestává z dílčích časových intervalů: 

RSET = td + tv + tr + tz + tu  [min]      (3.2) 

kde: td …..  doba od vzniku požáru po detekci  

  tv .....  doba od detekce po vyhlášení evakuace 

  tr ….. doba do vlastního zahájení evakuace 

  tu ….. předpokládaný čas potřebný k přesunu osob do bezpečí 

  tz ..... doba od rozhodnutí k zahájení evakuace 

Základem dalších výpočtů je předpokládaný čas tu, který vyjadřuje nezbytnou dobu pro 

pohyb osob objektem směrem k volnému prostranství nebo jiného bezpečného prostoru.  

V případě zdravotnického zařízení je důležitým časovým intervalem doba od vyhlášení 

evakuace do jejího zahájení (trz). Vyjádříme ji vztahem: 

trz = tr + tz                             (3.3) 

kde: tr ….. doba od vyhlášení evakuace do rozhodnutí osob k jejímu zahájení 

(vnímání a zpracování) [min] 

 tz ….. doba od rozhodnutí o zahájení evakuace do vlastního zahájení [min] 

Z důvodu charakteru evakuovaných osob, kdy se jedná zpravidla o osoby neschopné 

vlastního pohybu a odkázané na pomoc personálu, je nezbytné čas trz zohlednit. K tomuto 

času ještě musíme připočítat nezbytné práce pro přípravu pacientů k evakuaci. Například 

jejich roztřídění, zabezpečení, vybavení zdravotnickou dokumentací, léky a další činnosti. 

Lze předpokládat, že doba úniku osob do bezpečí bude delší než doba od vyhlášení 

evakuace do jejího zahájení.  

trz  <<  tu       (3.4) 

Tento časový interval významnou měrou ovlivní zkušenosti a reakce personálu, jehož 

chování vyplývá z úrovně informovanosti a z nácviku příprav a chování v mimořádných 

situacích [8]. 
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Obrázek č. 2 – Možná doba úniku a nutná doba úniku [6] 

 

3.4 Legislativní a normové požadavky na evakuaci zdravotnického 

zařízení 

Při zpracovávání evakuačního plánu zdravotnického zařízení nebo při posuzování jeho 

stávajícího stavu musíme zohlednit dvě základní hlediska. Těmi jsou požadavky týkající se 

požární bezpečnosti a požadavky souvisejícími s krizovou připraveností zdravotnického 

zařízení. 

3.4.1 Požární bezpečnost 

Povinnost vytvořit podmínky pro rychlé a bezpečné opuštění budovy je stanovena 

především zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů  

a prováděcími vyhláškami č. 246/2001 Sb., č. 23/2008 Sb. a č. 268/2011 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů. §18 zákona č. 133/1985 Sb., stanoví povinnost zpracování Požárního 

evakuačního plánu.   

Požární evakuační plán upravuje postup při evakuaci osob, zvířat a materiálu z objektů 

zasažených nebo ohrožených požárem. Dělí se na část textovou a grafickou. 

  

 ASET – doba možná pro únik 

 

 

tdp - detekce a poplach Doba do zahájení evakuace tu - únik osob 

  td - detekce   tp - poplach tr - rozhodování 

vnímání 

tz - zjištění 
další 

činnosti 

  

zpracování 

[min] 

RSET – doba nutná pro únik 
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Textová část evakuačního plánu nemocnice obsahuje: 

a) Organizaci evakuace, 

b) Stanovení osob, jejichž pomocí bude evakuace prováděna, 

c) Určení cest, soustředění osob a kontrola počtu evakuovaných osob, 

d) Způsob zajištění první pomoci postiženým osobám, 

e) Místo, kde bude soustředěn evakuovaný materiál, způsob jeho střežení. 

Součástí grafické části jsou situační plánky, znázorňující směry únikových cest podle 

jednotlivých podlaží a objektů a místa pro shromažďování osob. Umisťují se zpravidla  

u vstupů do únikových cest [5].  

Normové požadavky 

Požárně bezpečnostní požadavky na budovy zdravotnických zařízení a sociální péče jsou 

stanoveny normou ČSN 73 0835 [7]. 

Jsou zde specifikovány základní opatření pro řešení evakuace osob s omezeným pohybem 

a nebo osob neschopných samostatného pohybu.  

Norma rozděluje budovy na: 

 Ambulantní zdravotnická zařízení typu: 

- AZ 1 s nejvýše třemi lékařskými pracovišti, 

- AZ 2 s více než třemi lékařskými pracovišti. 

 Lůžková zdravotnická zařízení typu: 

- LZ 1 s počtem do 15 lůžek pro dospělé nebo10 lůžek pro děti, 

- LZ 2 s více lůžky než u LZ 1. 

 Zařízení sociální péče: domy s pečovatelskou službou a ústavy sociální péče 

 Zvláštní zdravotnická zařízení pro děti: kojenecké ústavy a dětské domovy do tří let 

a jesle. 

Požadavky pro LZ 2 

ČSN 73 0835 stanovuje mimo jiné tyto např. tyto požadavky: 

- povinnost členění prostorů na samostatné požární úseky se samostatným 

větráním, 

- určuje stupně požární bezpečnosti jednotlivých požárních úseků, 



 

- 10 - 
 

- stanovuje dílčí požadavky na stavební konstrukce pro požární úseky, 

- podrobně specifikuje únikové cesty a evakuační výtahy, atd. 

3.4.2 Požadavky na evakuaci vyplývající z krizové připravenosti 

Zpracování evakuačního plánu zdravotnického zařízení vyplývá z požadavku krizové 

připraveností na mimořádné události. Konkrétní činnosti, postupy a organizační opatření 

pro zpracování evakuačního plánu zdravotnického zařízení nejsou doposud legislativně 

stanoveny. Povinnost zpracovat evakuační plán je dán pouze v obecné rovině zákonem  

č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, zákonem č. 239/2000 Sb., o Integrovaném záchranném 

systému a prováděcími vyhláškami č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech 

zabezpečení integrovaného záchranného systému a č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění 

úkolů ochrany obyvatelstva, ve znění pozdějších předpisů.  

Zdravotnické zařízení musí zajistit adekvátní krizovou připravenost a zajistit fungování při 

všech typech mimořádných situací. 

Hlavní součástí krizové připravenosti je: 

- Část zaměřená na zvládání hromadného počtu pacientů - Traumatologický plán 

a pandemický plán,  

- Část zaměřená na zvládání vnitřního a vnějšího ohrožení – Evakuační plán  

a krizové operační postupy 

Z výše uvedeného se může jevit evakuační plán zdravotnického zařízení pouze jako 

podpůrný dokument. Jeho existence a zvládnuté činnosti z něho vyplývající jsou však 

nezbytné pro zajištění bezpečnosti všech osob nacházejících se uvnitř budovy [16]. 

3.5 Parametry ovlivňující dobu evakuace nemocnice 

Abychom mohli stanovit dobu potřebnou pro únik (tu), musíme vycházet ze základních 

znalostí prostředí a metod pro její určení. Mezi základní veličiny patří: 

- Vzdálenost, kterou musí unikající urazit a čas potřebný k propustnosti  

v komunikačních uzlech. 

- Počet osob, vyskytujících se v budově – hospitalizovaní pacienti jsou evidování 

zpravidla v nemocničním systému, kdy hospitalizovaný pacient = obsazené lůžko.  
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Jak ale zjistit počet ostatních osob z řad veřejnosti nebo zaměstnanců? Tyto počty 

budou zásadně rozdílné podle toho, zda se jedná o provoz v běžném denním režimu  

a nebo o režim pohotovostní (noční doba, víkendy, svátky). 

- Charakteristika evakuovaných osob – v nemocnici se kromě pacientů o rozdílném 

zdravotním omezení a zaměstnanců, vyskytují další osoby z řad veřejnosti s různými 

pohybovými handicapy, danými širokým věkovým rozsahem. Rychlost pohybu se tedy 

bude lišit dle fyzických dispozic evakuovaných osob. Pro výpočet rychlosti jejich 

pohybu můžeme použít pomocné údaje z tabulky č. 1. 

- Volba východů – pro zdárné provedení evakuace má zásadní vliv také správná volba 

východů. Personál každého jednotlivého oddělení musí být obeznámen s možnostmi 

východů a být schopen zajistit vyvedení osob danou únikovou trasou na předem určené 

shromažďovací místo [8]. 

 

Tabulka č. 1 – Rychlost pohybu osob [7] 

Druh omezení 
Vodorovná 

komunikace 
(m.s-1) 

Schodiště 
 

Nahoru (m.s-1) Dolů (m.s-1) 

Elektrický invalidní vozík 0,89 - - 

Manuální invalidní vozík 0,69 - - 

Člověk s „francouzskými holemi“ 0,94 0,22 0,22 

Člověk o holi 0,81 0,35 0,32 

Člověk s chodítkem 0,57 - - 

Člověk bez pomůcky 0,95 0,43 0,36 

Člověk bez postižení 1,25 0,7 0,7 

 

 

- Technické zabezpečení – velkou pozornost je nutné věnovat kontrole funkčnosti  

a údržbě požárně bezpečnostních zařízení, správnému značení a umístění 

bezpečnostních piktogramů, evakuačních schémat, vedení a dostupnosti příslušné 

dokumentace. 
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- Vliv rozměrů osob na kapacitu únikových cest - při plánování času a kapacity 

únikových cest je pro případ evakuace osob se zdravotním postižením nutné zohlednit 

kompenzační pomůcky pro pohyb. Obrázek č. 3 vyjadřuje názorně prostorové nároky 

osob s různými pohybovými omezeními [9]. V případě nemocničního lůžka (není 

vyobrazeno) zajišťujícího vitální funkce pacienta, při jehož přemísťování musí asistovat 

minimálně 3 osoby, je nutno počítat dokonce s rozměry 2 x 3 m. Správná funkčnost 

únikových cest je tedy podmíněna zabezpečením jejich požadované průchodnosti. 

 

Obrázek č. 3 – Rozměry handicapovaných osob [10] 

 

- Zařízení a pomůcky pro přesun pacientů - každé zdravotnické zařízení by rovněž 

mělo disponovat dostatečným množstvím zařízení a pomůcek, které jsou v případě 

evakuace pacientů nezbytností. Patří sem především pojízdná lůžka a invalidní vozíky 

vybavené bezpečnostními pásy, berle a opěrné rámy, nosítka a různé rampy a sjezdy pro 

překonání výškového převýšení. 



 

- 13 - 
 

3.6 Stanovení doby evakuace v nemocničním zařízení 

Pro stanovení celkové doby evakuace existují různé metody. Jelikož jsou budovy 

nemocnice zpravidla výškové, několikapatrové objekty, musíme výpočet doby evakuace 

rozdělit na dva základní směry.  

Nejprve stanovíme čas pro evakuaci horizontální. Pokud je nutno provedení tzv. „malé 

evakuace“, a to v případě, že dojde k mimořádné události pouze na jednom dotčeném 

oddělení a lze zabezpečit náhradní prostory v rámci téhož podlaží, pak je dostačující 

stanovení doby pouze pro směr  horizontální.  

Předpokládaný čas nezbytný pro přesun osob do bezpečí (tu) se stanovuje pro každou 

únikovou cestu samostatně, bez ohledu na to, zda jde o únikovou cestu chráněnou nebo 

nechráněnou [11].  

Obecně můžeme pro výpočet orientačních časů použít rovnici využívanou v ČSN 73 0802 

(Požární bezpečnost staveb-nevýrobní objekty). 

Horizontální směr: 

tu  =  
       

  
 

   

    
       (3.5) 

kde:  tu …..  doba pohybu osob objektem [min] 

lu …..  délka únikové cesty [m] 

vu …..  rychlost pohybu osob [m.min
-1

] (viz tabulka č. 2) 

E …..  počet evakuovaných osob 

s …..  součinitel podmínek evakuace (viz tabulka č. 3) 

Ku ….. jednotková kapacita únikového pruhu [os.min
-1

] (viz tabulka č. 2) 

u ….. počet únikových pruhů   
       

  
   ….. čas pro překonání vzdálenosti k východu 

   

    
 ….. doba pro průchod komunikačním uzlem 

 

Tabulka č. 2 – Rychlost pohybu osob a jednotková kapacita únikového pruhu [19] 

Směr úniku vu [m.min
-1

] Ku [os.min
-1

] 

Po rovině 30 40 

Po schodech dolů 25 30 

Po schodech nahoru 20 25 
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Tabulka č. 3 – Hodnota součinitele „s“ (upraveno pro nemocnici s řízenou evakuací) [19] 

položka Unikající osoby Hodnota součinitele s 

1 Schopné samostatného pohybu 0,8 

2 S omezenou schopností pohybu 1,2 

3 Neschopné samostatného pohybu 1,4 

 

Obecně při výpočtu vertikálního směru vycházíme ze vztahu určujícího započitatelnou 

kapacitu evakuačního výtahu: 

               
  

  
            (3.6) 

 kde:     ….. celkový počet osob přepravovaných evakuačním výtahem 

     …..  předpokládaná doba evakuace [min] 

     ….. počet evakuovaných osob v kleci při jedné jízdě 

     ….. doba jedné jízdy [min] 

Stanovení doby jedné jízdy    určíme z doby nutné pro překonání výškového rozdílu  

a součtem ztrát při:  

 rozjezdu a dojezdu výtahu – cca 0,1 min., 

 otevření a zavření výtahu – cca 0,3 min., 

  nastupování a vystupování osob – cca 0,1 min. na osobu. 

Doba jedné jízdy zahrnuje jízdu z výchozí stanice do místa evakuace a zpět [19]. 

Výše popsaný výpočet je jen jednou z mnoha variant, jak stanovit dobu potřebnou pro 

evakuaci. Jednotlivé výpočty se v praxi budou lišit vstupními parametry posuzovaného 

prostředí. Zásadní budou rychlostní a kapacitní možnosti evakuačních výtahů  

a zabezpečení jejich obsluhy. 
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3.7 Zahraniční přístup k evakuaci zdravotnických zařízení, zkušenosti 

Jak již bylo zmíněno, je každá evakuace nemocnice odlišná. Srovnávání jednotlivých zemí 

by nejen vzhledem k jejich zeměpisné poloze, ale především různému stupni životní 

úrovně, nepřineslo žádný relevantní výsledek a proto má tato kapitola především 

informativní charakter. 

Hospital Evacuation Decision Guide  

Tuto příručku vydala Agentura pro zdravotnický výzkum a kvalitu AHRQ (Agency for 

Healthcare Research and Quality).  

Přestože neexistují žádné vzorce a ani univerzální algoritmy, které by dokázaly zachytit 

všechny nuance pro nesčetný počet katastrofických scénářů, které by mohly vést 

k evakuaci nemocnice, je příručka navržena tak, aby poskytla nemocnici podpůrné 

informace a upozornila na faktory, které je nutno vzít v úvahu při rozhodování, zda a kdy 

nařídit evakuaci a pomohla také identifikovat některé zvláštní situace, které mohou být 

přehlíženy a mohly by mít zásadní vliv na rozhodnutí o evakuaci. 

Příručka obsahuje rozsáhlé rešerše a diskuze odborníků, včetně jejich evakuačních 

zkušeností především ze Všeobecné nemocnice Massachusetts a Ženské nemocnice 

v Brighamu (USA). 

Součástí příručky je dvoudílný list (Check-list), obsahující soubor rozhodovacích úvah, 

které jsou zaměřeny na důsledky různých charakteristik blížící se katastrofy.  

Další část poskytuje rámec pro posouzení očekávaných dopadů na klíčové zdroje, nezbytné 

pro péči o pacienty (voda, teplo, elektřina) a na integritu budovy a okolního prostředí. 

Nechybí rovněž výčet událostí a okolností za jakých došlo k evakuacím nemocnic na 

území USA, které byly způsobeny živly typu hurikán Katrina, hurikán Gustav, povodněmi 

v letech 2008 a 2009 v Iowě a Severní Dakotě, nebo požárem v nemocnici Mt. Sinai 

v New York City, aj.[12].  

  



 

- 16 - 
 

Hospital evacuation: planning, assessment, performance and evaluation  

Nero C, Örtenwall P, Khorram-Manesh A, Prehospital and Disaster Medicine Centre, 

Gothengurg, Sweden, Článek z Journal of Emergency & Disaster Medicine (2013). 

Autoři si ve svém článku vytkli za cíl: Zhodnotit využití analýzy rizik a zranitelnosti jako 

základu pro stanovení evakuace nemocnice, identifikovat rizika a nebezpečí, které vyvolají 

nutnost evakuace a navrhnout šablonu pro plánování, provedení a vyhodnocení evakuace. 

Analýzu provedli ve dvou krajských nemocnicích v regionu Västra Götaland ve Švédsku. 

Jednalo se o nemocnice Lidköping se 132 lůžky, 1000 zaměstnanci a obslužností pro okolo 

8500 obyvatel a o nemocnici Kungälv se 200 lůžky, více než 1400 zaměstnanci a spádovou 

oblastí pro 118 tis. obyvatel. 

Analýza byla provedena třemi metodami vyvinutými ve Švédsku: MVA (Municipal 

Vulnerability Analysis) metoda pro analýzu zranitelnosti v organizaci, ROSA (Risk Och 

Sårbarhets Analys) kvalitativní metoda pro hodnocení rizik z hlediska řízení týmů  

a metodou IBERO (Instrument för BERedskapsvärdering av Områdesansvar), slouží jako 

pomůcka pro analýzy společenských událostí, které by mohly mít významné důsledky na 

občany. 

Cílem kombinace těchto analýz bylo nalezení odpovídajících typů incidentů, které by 

vedly ke spuštění evakuace [13]. 

Notfallevakuierung Krankenhaus–Thoraxklinik am Universitätsklinikum Heidelberg  

Koncept Nouzová evakuace nemocnice byl vytvořen na webových stránkách jako 

neziskový projekt. Je určen pro nemocnice a pečovatelské domy. Příručka obsahuje 

zásadní informace, stručně popsané postupy a reakce pro případ evakuace zdravotnického 

zařízení. Orientaci v celé problematice ulehčuje provedení příručky. Text je téměř 

nahrazen tabulkami a barevnými piktogramy [14]. 
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4 ANALÝZA RIZIK 

Pro lepší pochopení slovního spojení analýza rizik, je vhodné si nejprve vysvětlit význam 

jednotlivých slov. 

Analýza znamená česky rozbor neboli rozklad. Dá se říci, že téměř každá lidská činnost 

založená na přemýšlení je spojená s prvotním vyhodnocením situace. 

Obecně řečeno: Analyzování je proces pozorování a vyhodnocování, při kterém je 

předmět, který analyzujeme, podroben rozboru všech vlastností, opírající se o reálná 

měření, založených na znalostech a zkušenostech. Výsledky takto získané jsou důležité pro 

učinění potřebného rozhodnutí. 

Analyzování rizik je založeno na vědeckých poznatcích a z nich vzešlých manažersko-

metodologických metodách, zabývajících se mimořádnými událostmi a jejich dopady na 

zkoumané systémy.  

Riziko je založeno na kombinaci jisté míry pravděpodobnosti a příčinách vzniku 

mimořádné události a způsobených ztrátách na posuzovaný systém. 

Pokud tedy chceme spojit termíny analýza a riziko dohromady, musíme se začít zabývat 

výběrem a aplikací vhodných metod a hledáním rizik. 

Metody analýzy rizika jsou v podstatě založeny na několika variantách, kdy zjišťujeme, co 

je nejnebezpečnější [15].  

4.1 Identifikace nebezpečí vyžadujících evakuaci zdravotnického 

zařízení 

Pokud posuzujeme míru ohrožení jakékoliv budovy, vždy musíme provést základní 

rozdělení, a to na vnitřní a vnější příčiny vzniku mimořádných událostí.  

Vzhledem k tomu, že je tato práce zaměřena na konkrétní zdravotnické zařízení, kterým je 

Nemocnice Třinec, bude následující výčet scénářů uzpůsoben pro tyto účely.   

Přihlédneme-li ke geografické poloze Nemocnice Třinec, můžeme vyspecifikovat 

následující možná nebezpečí: 
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 Vnitřní příčiny vzniku mimořádné události: 

- Požár uvnitř budovy, 

- Havárie na inženýrských sítích (plyn, elektřina, voda), 

- Porucha na nemocničních technologiích, únik toxických par a plynů, 

- Nález odloženého nástražného systému nebo jeho ohlášení, 

- Napadení osob, osoby skupinou nebo jednotlivcem, 

 Vnější příčiny: 

- Poškození budovy přírodním živlem (např. větrná bouře), 

- Teroristické hrozby a útoky zbraněmi, 

- Dopravní havárie, pád letadla. 

4.2 Analýza rizik metodou FMEA 

Pro odhalení zdrojů rizik byla zvolena metoda FMEA (Failure Mode and Effects 

Analysis), která se zabývá analýzou příčin a následků poruch [16]. Metoda je zaměřena na 

posouzení funkčnosti systému nemocnice. 

I když se jedná o metodu týmovou, pokusím se využít svých zkušeností a znalostí prostředí 

k aplikace této metody jako jednotlivec, tzv. „moderátor“. 

Pro přehlednost se pro vypracování metody FMEA využívá tabulek, do kterých se 

zaznamená bodové ohodnocení tři zásadních kritérií, a to: 

- Pravděpodobnost výskytu nežádoucí události, 

- Význam události na posuzovaný systém, 

- Pravděpodobnost odhalení nežádoucí události. 

Součinem těchto kritérií získáme tzv. rizikové prioritní číslo (RPN), jehož hodnota  

je určující pro stanovení priorit ohrožení funkčnosti celého systému. Získané hodnoty 

umožňují vzájemné porovnání jednotlivých scénářů.  

Takto získané údaje jsou podpůrným nástrojem pro management nemocnice jednak při 

stanovení priorit v přípravě na evakuaci nemocnice a rovněž mohou být použity pro další 

detailnější rozpracování podle jednotlivých druhů ohrožení [15]. 
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Pro hodnocení jednotlivých kritérií bylo zvoleno bodové hodnocení v rozmezí 1 – 10 takto: 

Význam (dopad) 

 Sotva postřehnutelný   = 1 

 Bezvýznamný   = 2 – 3 

 Středně významný  = 4 – 6 

 Závažný   = 7 – 8 

 Mimořádně závažný  = 9 – 10 

  

 Pravděpodobnost výskytu 

 Nepravděpodobné  = 1 

 Velmi malá   = 2 – 3 

 Malá    = 4 – 6 

 Mírná    = 7 – 8 

 Vysoká   = 9 – 10 

 

 Pravděpodobnost odhalení 

 Vysoká   = 1 

 Mírná    = 2 – 5 

 Malá    = 6 – 8 

Velmi malá   = 9 

Nepravděpodobné  = 10 

 

RPN  (rizikové prioritní číslo) = význam x výskyt x odhalení 

 

Následující tabulka č. 4 zobrazuje vyhodnocení scénářů možného ohrožení metodou 

FMEA.
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Identifikace zdrojů rizik Nemocnice Třinec 

Scénář Projev události Příčina události Následek události  

Současný stav 

Doporučená 
opatření 

Kontrolní opatření 

V
ýz

n
am

 

V
ýs

ky
t 

O
d

h
al

e
n

í 

R
P

N
 

 1. Požár 
Ohrožení osob, 
poškození budovy a 
zařízení 

Závada na zařízení, 
nedbalost, úmysl, 
přírodní síly 

Poškození zdraví,  
dlouhodobé přerušení 
provozu 

Dodržování PP 
předpisů 

8 5 2 80 
Kontrola EPS, 
hasících přístrojů, 
školení personálu  

 2. Havárie na 
inženýrských sítích 

Ohrožení osob, 
výpadek provozu – 
omezení péče 

Porucha vlivem 
únavy materiálu, 
nedbalost, sabotáž 

Poškození 
nemocničních 
technologií, 
konstrukčních 
vlastností budovy, 
omezení péče 

Dodržování 
harmonogramu revizí  

3 3 6 54 

Pravidelně 
prováděné 
fyzické vizuální 
kontroly  

3. Porucha 
nemocničních 
technologií  

Omezení poskytované 
péče 

Porucha vlivem 
únavy materiálu, 
nedbalost, sabotáž 

Omezení provozu  

Kontrola funkčnosti 
čidel a měřících 
přístrojů, 
metrologických norem 

6 2 4 48 

Pravidelně 
prováděné 
fyzické vizuální 
kontroly 

 4. Nález 
nástražného 
systému nebo jeho 
ohlášení 

Ohrožení pacientů a 
personálu, možnost 
poškození budovy a 
zařízení 

Plánovaný  čin 
psychicky 
narušeného 
jedince, msta 

Omezení nebo výpadek 
provozu, ohrožení osob  

-  7 6  5 210 
Edukace 
personálu 
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Identifikace zdrojů rizik Nemocnice Třinec 

Scénář Projev události Příčina události Následek události  

Současný stav 

Doporučená 
opatření 

Kontrolní opatření 

V
ýz

n
am

 

V
ýs

ky
t 

O
d

h
al

e
n

í 

R
P

N
 

 5. Poškození 
budovy přírodním 
živlem (vítr) 

Poškození funkčnosti 
nebo celistvosti 
budovy (střecha, 
okna), omezení 
provozu 

Vysoká rychlost 
větru, větrná 
bouře 

Omezení provozu 
(krátkodobé), možné 
ohrožení osob 

Kontrola stromů 
v blízkosti budov, stav 
střech 

4 2 1 8 
Zabezpečení 
volně stojících 
předmětů 

 6. Teroristická 
hrozba, útok  

Ohrožení osob, 
poškození budov a 
funkčnosti zařízení 

Organizovaný útok  
Ohrožení zdraví a 
životů, vyřazení 
z provozu 

-  8 2 9 144 -  

 7. Dopravní 
havárie (pád 
letadla) 

Ohrožení osob, 
narušení konstrukce 
budovy, aj. poškození 

Dopravní nehoda 
Lidské ztráty, poškození 
objektu, vyřazení 
z provozu 

-  5 1 9 45 -  
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4.3 Vyhodnocení výsledků metody 

Na základě provedené analýzy rizik metodou FMEA a porovnáním získaných hodnot 

rizikového prioritního čísla můžeme určit, které mimořádné události budou nejvíce 

ohrožovat životy a zdraví osob a budou mít zásadní vliv na rozhodnutí o vyhlášení 

evakuace nemocnice. 

Pořadí sestupně dle významnosti, určené hodnotou RPN: 

- Nález  odloženého nástražného systému nebo jeho ohlášení (RPN = 210), 

- Teroristická hrozba, útok zbraněmi (RPN = 144), 

- Požár uvnitř budovy (RPN = 80). 

Scénář č. 4 - Nález odloženého nástražného systému  nebo jeho ohlášení 

Nejvyšší získaná hodnota je v případě tohoto scénáře ovlivněna především 

pravděpodobností, s jakou může k tomuto ohrožení v nemocnici dojít. Jsou známy případy 

nejen ze zahraničí, ale také z České republiky, kdy musely nemocnice čelit těmto  útokům. 

Samotná Nemocnice Třinec byla v minulosti vystavena již třem ohlášeným hrozbám 

bombovým útokem, naposledy v loňském roce. Naštěstí se vždy jednalo o poplašné 

zprávy. Ve všech případech však byla vyhlášena evakuace. Je nutné si uvědomit, že  

v případech, kdy se jedná o evakuaci celkovou, nikoliv jen částečnou, může být tato pro 

některé pacienty život ohrožující.  

Scénář č. 6 – Teroristická hrozba, útok zbraněmi 

Donedávna jsme se o teroristických útocích, které se týkaly také zdravotnických zařízení 

dozvídali především ze zpráv z „Dálného východu“. Stupňující se napětí posledních 

několika let a dní  a organizované útoky extrémistických skupin provedené ve vyspělých 

zemích Evropy, začínají být reálnou hrozbou také pro Českou republiku. Proto je nutné se 

v plánech krizové připravenosti a přípravě na evakuaci nemocnice, zabývat také tímto 

scénářem. 

V porovnání s ostatními nastíněnými hrozbami patří scénáře č. 4 a 6 k těm nejzávažnějším 

o to více, že v prostředí, jakým je nemocnice, která je veřejně přístupným zařízením,  

se nelze nijak na tyto útoky účinně připravit a ani je předvídat. 
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Scénář č. 1 – Požár uvnitř budovy 

Požáry byly a vždy budou součástí lidské společnosti bez rozdílu, zda jde o úmyslné 

založení nebo o technickou závadu. I když dnes musí všechna zdravotnická zařízení 

splňovat mnoho protipožárních předpisů a norem, není možno preventivní přípravu 

podceňovat.  Závažnost a velikost ohrožení je jen otázkou rozsahu požáru.  

Všechny tři popsané scénáře jsou natolik závažné, že ačkoliv ne vždy bude nutné 

rozhodnout o celkové evakuaci nemocnice, je nutné počítat vždy s tou nejhorší variantou. 

Její zvládnutí za cenu minimálních ztrát je závislé na znalostech a hlavně na nacvičených 

dovednostech personálu nemocnice.  

Zde narážíme na zásadní problém. Ověření připravenosti je možné především tematickými 

cvičeními. Nácvik samotné evakuace však sebou přináší příliš mnoho komplikací a rizik. 

Proto je tato praktická část často zavrhována a příprava na evakuaci je vedena pouze 

v teoretické rovině. Vždy záleží na rozhodnutí managementu nemocnice, zda důsledně 

zváží všechna pro a proti a nakonec se k takovému zásadnímu kroku, jakým je evakuace, 

uchýlí. 
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5 CHARAKTERISTIKA NEMOCNICE TŘINEC 

Nemocnice Třinec je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem. 

Poskytuje zdravotní péči pro spádové území Třinecka, Těšínska a Jablunkovska.  

Nemocnice zabezpečuje akutní, lůžkovou i ambulantní péči, včetně specializované 

diagnostické a léčebné péče. 

Výstavba nemocnice byla započata v roce 1954 a v roce 1962 byla slavnostně uvedena do 

provozu. 

Areál nemocnice se rozprostírá na úpatí kopce Jahodná v nadmořské výšce 350 m. n m.   

Od Třineckých železáren, coby potencionálního zdroje nebezpečí, dělí nemocnici 

vzdušnou čarou přibližně 2 km. 

Hlavní budova a samostatně stojící pavilóny zaujímají užitnou plochu 4 ha. Součástí areálu 

nemocnice je rozlehlá 12 ha zahrada s množstvím vzrostlých stromů a venkovní expozicí 

soch. Zahrada má rovněž vymezený prostor pro nezbytný heliport. 

Hlavní monoblok s pěti postranními budovami je sedmi patrová budova, ve které je 

soustředěna nosná část poskytované zdravotní péče. 

V samostatně stojících pavilónech jsou umístěna především oddělení zabezpečující 

následnou zdravotnickou péči a obslužný provoz pro stravování a údržbu  

(viz obrázek č. 4). 

Budovy jsou mezi sebou propojeny spojovacími chodbami, prostřednictvím kterých je 

zajišťován rozvoz stravy a jsou tudy vedeny všechny pro provoz nemocnice důležité 

rozvody jakými jsou počítačové sítě, vzduchotechnika, plyn, elektřina a voda. 

Celá nemocnice prošla od roku 1994 rekonstrukcí. Postupně byly zmodernizovány  

a zatepleny jednotlivé budovy a obnoveny příjezdové komunikace [17]. 
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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. 4 - Schéma rozmístění budov. Zdroj: archív Nemocnice Třinec 

5.1 Organizační struktura 

Ředitel je statutárním orgánem nemocnice. Je jmenován a odvoláván Radou kraje.  

Na základě provedeného auditu rozhodla v dubnu 2013 Rada kraje o tzv. „personální unii“  

v nemocnicích zřizovaných Moravskoslezským krajem. Od této doby má Nemocnice 

Třinec spolu s Nemocnicí ve Frýdku-Místku jednoho ředitele a jednoho ekonomického 

náměstka. 

Odborné poradní orgány, kterými jsou technický, ošetřovatelský a lékařský náměstek, 

působí v každé nemocnici samostatně. Rovněž pravidelně organizované primářské porady 

jsou nezbytnou součástí vedení nemocnice. Podrobné členění kompetencí znázorňuje 

schéma (Příloha č. 1). 
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5.2 Poskytovaná zdravotní péče 

V současné době je v Nemocnici Třinec zaměstnáno celkem 749 zaměstnanců. 

Z celkového počtu je to 409 lékařů a ošetřujícího zdravotnického personálu, 227 

odborných specialistů a laborantů a 113 nezdravotnických pracovníků z řad obslužných 

provozů a managementu nemocnice. 

Nemocnice je lůžkové zdravotnické zařízení poskytující akutní a následnou péči 

s kapacitou  přibližně 375 lůžek na těchto odděleních a v oborech: 

- Anesteziologicko-resuscitační (ARO), 

- Operační sály, 

- Jednotky intenzivní péče (JIP), 

- Iktové centrum , 

- Chirurgie, 

- Gynekologie a porodnictví, 

- Dětské lékařství, 

- Vnitřní lékařství (interní oddělení), 

- Neurologie, 

- Ortopedie, 

- Otorinolaryngologie (ORL), 

- Plastická chirurgie, 

- Rehabilitační a fyzikální medicína, 

- Oddělení ošetřovatelské péče a Oddělení sociálních lůžek. 

Odborné ambulance a zdravotnický komplement tvoří přibližně 250 tisíc  výkonů měsíčně 

na těchto pracovištích: 

- Ambulance interní, chirurgické, neurologické, ortopedické, kožní, infekční, 

hematologická, gynekologická, ARO, ORL, rehabilitační, plastické chirurgie, 

traumatologická, mamologická, diabetologická a kardiologická, 

- Gastroenterologické centrum, 

- Radiologie a magnetická rezonance, 

- Ústavní lékárna, 

- Patologická anatomie, 

- Transfuzní oddělení a klinické laboratoře. 
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5.3 Prostorové uspořádání objektu 

Hlavní budovu nemocnice, tzv. hlavní monoblok, tvoří 8 nadzemních pater a dvě patra 

podzemní. V osmém patře jsou umístěny strojovny výtahů a strojovna chlazení. Sedmé 

patro je určeno k užívání zaměstnanců. Je zde část pokojů lékařů a tělocvična. 

Tato práce se zabývá v prvé řadě evakuací pacientů, kteří jsou umístěni v šesti nadzemních 

patrech a dvou patrech podzemních. 

Samotný hlavní monoblok se člení na sedm částí, které jsou označeny velkými písmeny od 

A po F (viz obrázek č. 4). Centrální část A vytváří chráněnou únikovou cestu typu B [19].  

Je zde soustředěno hlavní schodiště a výtahy. Ve třetím až pátém patře chybí část B (viz 

příloha č. 2) a šesté nadzemí je tvořeno pouze částmi D, A, C (viz příloha č. 3).  

5.4 Výtahy 

Hlavní monoblok je vybaven osmi výtahy, které jsou umístěny v centrální části A.  

Čtyři osobní výtahy jsou opatřeny automatizovaným dopravním systémem (ADS)  

a pohybují se od druhého podzemního patra po páté nadzemní. Tyto výtahy nejsou 

napájeny samostatným zdrojem a nesmí být využívány v případě požáru. 

Lůžkové pacienty lze přepravovat pouze čtyřmi nákladními výtahy, které slouží zároveň 

jako evakuační výtahy v případě požáru. Zajišťují přepravu od suterénu až po sedmé patro. 

Jestliže dojde k aktivaci evakuačního plánu, je nezbytné, aby byly výtahy přepnuty do 

požárního režimu a bylo zajištěno jeho ovládání určenými a předem proškolenými 

osobami. Pro tyto účely musí být každému evakuačnímu výtahu přiřazena jedna osoba, 

která výtah obsluhuje podle pokynů koordinátora výtahů. 

Pro zjištění přepravních kapacit evakuačních výtahů, lze pro dobu jízdy vzít v úvahu 

orientační údaje uvedené v tabulce č. 5, s tím, že čas nutný pro výstup i nástup bude trvat 

všem jednotlivým typům pacientům přibližně stejně. 

 

                          

  



 
 

- 28 - 
 

Tabulka č. 5 – Stanovení času evakuace jedním výtahem 

Pohyb výtahu mezi patry 5 sekund 

Nástup 20 sekund 

Výstup 20 sekund 

 

Rozdíl bude v počtu přepravených osob, jelikož jednou jízdou lze přepravit 10 samostatně 

stojících osob nebo 4 vozíčkáře a nebo pouze jedno lůžko s obsluhou. Při stanovení 

celkového času pohybu výtahu, nesmíme opomenout počítat s dobou nutnou pro návrat 

výtahu zpět. 

5.5 Obsazení prostor nemocnice osobami 

Přítomnost osob v objektu lze rozlišit podle dvou základních kritérií. V prvním případě 

nelze s určitostí spolehlivě odhadnout, kolik osob se v budově nachází. Jedná se o běžný 

denní režim, v hodinách od 7:00 do 16:00. V té době se zde kromě hospitalizovaných 

pacientů nachází také velké množství ambulantních pacientů a veřejnosti. 

Ve druhém případě se jedná o pohotovostní režim neboli ústavní pohotovostní službu 

(ÚPS), do které řadíme nejen směny odpolední a noční, ale protože nemocnice poskytuje 

zdravotní péči nepřetržitě, počítáme sem i období víkendů a svátků. Výhodou je, že mimo 

čas návštěv, lze v tomto režimu téměř přesně určit počet osob vyskytujících se v budově. 

Z následující tabulky č. 6 lze vyčíst obsazení nemocnice osobami v jednotlivých budovách, 

patrech či stanicích, při jejich členění na režimy běžný a pohotovostní. Jedná se pouze  

o počty hospitalizovaných pacientů a zaměstnanců, bez zohlednění přítomnosti veřejnosti.  

Při sestavování tabulky č. 6 byl pro potřeby simulace evakuace stanoven počet lůžek při 

maximální plné obsazenosti a jejich roztřídění podle zdravotního stavu určeného odhadem 

na: chodící (CH), sedící (S), ležící (L) a kritičtí, závislí na přístrojích s podporou vitálních 

funkcí (K). 

Ústavní pohotovostní službu slouží zpravidla 15 lékařů, kteří jsou k dispozici pro zákroky 

na všech lůžkových odděleních. 
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Tabulka č. 6 – Obsazenost nemocnice osobami 

Patro Budova Pracoviště 
Lůžka  Personál v režimu 

∑ CH S L K běžný pohotovostní 

6NP 
F Oddělení ošetřovatelské péče 16 - 6 10 - 5 1 

E Gastroenterologické centrum - - - - - 6 - 

5NP 

D Ambulance gynekologická + oční - - - - - 8 - 

F Oddělení gynekologické 14 4 5 5 - 5 1 

G Inspekční pokoje - - - - - - 15 lékařů 

E Oddělení porodní a novorozenecké 13 5 5 3  5 1 

C Porodní sály - - - - - 8 8 

4NP 

D Ambulance plastické chirurgie + ORL - - - - - 12 - 

F Oddělení chirurgické III. 24 4 10 10 - 8 2 

G Oddělení chirurgické I. 17 2 5 10 - 5 1 

E Oddělení chirurgické II. 24 4 10 10 - 8 2 

C Centrální operační sály - - - - - 5 1 

3NP 

D Ambulance neurologické - - - - - 6 - 

F Oddělení neurologické I. 24 4 10 10 - 8 2 

G Oddělení neurologické II. 17 2 5 10 - 5 1 

E Mezioborová JIP 12 - - - 12 10 10 

C Centrální operační sály - - - - - 5 1 

2NP 

D Ambulance interní - - - - - 12 - 

F Oddělení interní III. 24 4 10 10 - 8 2 

G Oddělení intermediální péče 14 - - - 14 5 1 

E JIP – interní + neurologická 10 - - - 10 10 10 

C Radiologie - - - - - 4 1 

1NP 

B Ústavní lékárna - - - - - 9 1 

D Ambulance ortopedická - - - - - 6 - 

F Oddělení ortopedické 24 4 10 10 - 8 2 

G Dětské centrum operativní péče 15 2 3 10 - 5 1 

E Oddělení dětské III. 15 5 5 5 - 5 1 

C Centrální operační sály - - - - - 4 1 

1PP 

D Příjmové oddělení + doprava - - - - - 9 2 

F Ambulance chirurgické + CT - - - - - 14 1 

G Oddělení plastické chirurgie 13 4 4 5 - 5 1 

E Dětská JIP + ARO 10 - - - 10 13 13 

C Ambulance ARO - - - - - 4 - 

2PP 

F Oddělení interní II. 28 5 13 10 - 9 2 

G Centrální sterilizace - - - - - 10 2 

E Klinické laboratoře - - - - - 10 2 

2NP  

I 

 

Sociální lůžka 21 1 10 10 - 10 2 

1NP Oddělení rehabilitace II. 24 9 10 5 - 8 2 

1PP Anatomická patologie - - - - - 6 1 

1NP T Oddělení hematologicko-transfuzní - - - - - 14 1 

2NP 
V 

Oddělení rehabilitace I. 16 6 6 4 - 5 1 

1NP Ambulance rehabilitace, vodoléčba - - - - - 10 - 

1NP P Ambulance kožní, magnetická rezonance - - - - - 6 1 

 L, H, K Administrativa, údržba, stravování, vrátnice, 

aj. 

- - - - - 60 2 

Celkové součty            375  65  127 137  46    378            99 
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Z tabulky č. 6 vyplývá následující: 

Porovnáme-li celkové součty lůžek s počtem přítomného personálu, je zřejmé, že v běžném 

denním provozu by při celkové evakuaci nemocnice a plné obsazenosti lůžek, připadl 

jeden zaměstnanec na jedno lůžko. Dalo by se tedy říci, že se v tomto případě jedná  

o ideální stav a evakuace tak bude zvládnuta bez většího úsilí a v co možná nejkratší době. 

Ve skutečnosti takového rozložení sil není nutné. Naopak, příliš velký počet osob by mohl 

evakuaci samotnou spíše zkomplikovat. Také ne všichni pacienti jsou odkázání na lůžko. 

Přibližně polovina z nich je mobilní samostatně bez pomoci nebo si vystačí s kompenzační 

pomůckou třeba v podobě chodítka. Z důvodu časové prodlevy (osoby se nacházejí ve 

vzdálenějších budovách areálu nemocnice), ale hlavně vlivem nekompetentnosti, 

neznalosti ošetřovací péče a postupů nelze také příliš počítat s pomocí administrativy  

a technických pracovníků. Tyto zaměstnance lze využít k podpůrným činnostem při 

evakuaci, například při evidenci pacientů v místě shromáždiště. K tomu aby byla evakuace 

zvládnuta v co nejkratším čase, nezáleží ani tak na počtu dostupných osob k pomoci, ale 

především na znalostech a návycích získaných v předem organizovaných cvičeních.  

Výraznou podporou se mohou při evakuaci nemocnice stát zaměstnanci ambulantních 

pracovišť a laboratoří, to však za předpokladu že budou tito koordinováni a bude s nimi 

počítáno již při zpracovávání evakuačního plánu. 

Pokud dojde k aktivaci evakuačního plánu v době pohotovostního režimu, kdy je díky 

rozložení poměru sil lůžko/zaměstnanec, čas největším nepřítelem, je nutné povolat 

klíčové zaměstnance na určená místa. Seznam těchto osob, telefonních kontaktů a časů 

dojezdů by neměl chybět v kvalitně zpracovaném evakuačním plánu. 
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6 ALGORITMY EVAKUACE  

Nakolik je provedení evakuace nemocnice zásadní rozhodnutí, natolik je nutné se zabývat 

vhodnými postupy. Dokázat adekvátně reagovat na hrozící situaci, vyžaduje mnoho 

zkušeností. Jaké okolnosti je při rozhodování důležité zvážit, představuje obrázek č. 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 5 - Algoritmus základního rozhodování o nařízení evakuace [12]. 
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Není ani tak důležité umět pojmenovat všechna nebezpečí, na která se bude nemocnice 

připravovat. Nikdy totiž není možné dopředu určit, za jakých podmínek bude dostačující 

provedení částečné evakuace v rámci jen jednoho konkrétního oddělení nebo patra jedné 

budovy a za jakých, provedeme evakuaci celkovou s nutností opuštění objektu.  

Obecně můžeme druhy evakuací týkajících se Nemocnice Třinec rozdělit na: 

 Požární evakuaci: 

- Částečná – požár zasáhne pouze část areálu nebo jedno pracoviště, kdy 

evakuace probíhá s přesunem pacientů na jiné oddělení nebo do náhradních 

prostor v rámci nemocnice, například do posluchárny, 

- Úplná – požár ohrožuje více pracovišť nebo podstatnou část areálu nemocnice 

a není možno zajistit bezpečí uvnitř areálu. 

 Nucená evakuace z důvodu přímého ohrožení: 

- Částečná nebo úplná – podle avizovaného a lokalizovaného ohrožení. 

Podle druhu evakuace stanovíme priority a postup.  

Pro částečnou evakuaci hlavního monobloku nemocnice platí pořadí: 

1. Evakuace prostor přímo zasažených nebo ohrožených 

2. Evakuace prostor nad místem bezprostředního ohrožení 

3. Evakuace prostor pod místem bezprostředního ohrožení 

4. Evakuace sousedících prostor od nejbližšího, po nejvzdálenější od místa ohrožení  

Vždy je nezbytné pracovat s nejhorší možnou variantou, a tou je evakuace celé nemocnice, 

která je z důvodu plánování a koordinace nejnáročnější. V následujících výpočtech tedy 

bude počítáno s celkovou objektovou evakuací na příkladu evakuace hlavního monobloku. 

Při rozhodování o prioritách a pořadí evakuace budeme vycházet z vnitřního členění 

budovy a rozmístění pacientů na jednotlivých patrech s přihlédnutím na jejich zdravotní 

stav [20].  

Jestliže vznikne požadavek na určení času pro účely případné evakuace pouze jednoho 

patra nebo stanice, není problém konkrétní data z předložené simulace vybrat. 
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6.1 Časový harmonogram a simulace evakuace hlavního monobloku 

Jak již bylo zmíněno, nerovná se počet lůžek počtu ležících pacientů. Důležitým 

ukazatelem náročnosti při určování pořadí evakuace jsou součty pacientů podle typů 

omezení na jednotlivých patrech. Pro simulaci evakuace jsou hodnoty stanoveny odhadem. 

Simulace je vytvořena pouze pro hlavní monoblok nemocnice, ve kterém je soustředěno 

nejvíce pacientů se všemi kombinacemi zdravotního postižení. Samostatně stojící budovy 

pak budou v případě ohrožení evakuovány podle tzv. „malých plánů“ a odhadem lze 

konstatovat, že časy pro jejich vyklizení budou obdobné časům vyjádřeným pro jednotlivá 

patra hlavního monobloku. 

Pokud si budovu představíme ve vertikálním řezu, budou se téměř na každém podlaží 

setkávat proudy pacientů z několika stanic, kteří budou čekat na nástup a odvoz výtahem. 

Poté je nutné přepravit pacienty výtahy k únikovým východům, kde hrozí největší 

nebezpečí ucpání, jelikož se zde budou pravděpodobně vytvářet zástupy osob čekajících  

na odvoz na shromaždiště nebo do jiného zdravotnického zařízení. 

Účelem simulace, kterou se budeme dále zabývat je, zvládnout celý přesun pacientů v co 

nejkratším čase a zjistit maximální dobu, s jakou je nutno počítat při evakuaci celé budovy. 

To vše za ideálních podmínek a při předpokladu, že všichni zaměstnanci vědí, co mají 

dělat a celý postup mají nacvičen. 

6.1.1 Úvahy, pořadí a postup při evakuaci 

Nejprve je stanovena doba potřebná pro horizontální evakuaci pacientů všech jednotlivých 

stanic na patrech. Pro výpočet je použit vzorec (3.5). Hodnoty součinitelů podmínek  

a kapacita únikového pruhu jsou stanoveny z tabulky č. 2 a 3, které jsou normovány.  

Pro zohlednění náročnosti přepravy kritických pacientů, závislých na podpoře vitálních 

funkcí byl součinitel sK  navýšen na hodnotu 2. 

Tabulka č. 7 uvádí pouze čistý čas, ke kterému je nutné připočítat minimální dobu 

potřebnou pro přípravu pacientů. Ke konečnému času tedy bude pro tyto účely přidáno 

přibližně 10 minut
1
.  

                                                           
1  Tato časová rezerva bude dostatečně dlouhá, aby byli v tomto údobí svezeni všichni návštěvníci  

a ambulantní pacienti, kteří nebudou schopni opustit budovu po schodišti. 
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Nejnáročnějším úkolem je stanovení pořadí evakuace při maximálním využití kapacit 

evakuačních výtahů. V této simulaci není počítáno s využitím čtyř výtahů 

s automatizovaným dopravním systémem. 

Uvažujeme, že nejméně času na přípravu vyžadují pacienti schopni chůze a proto budou 

nejprve svezeni všichni chodící pacienti ze všech pater do prvního nadzemního patra, 

odkud budou v doprovodu personálu odváděni hlavním schodištěm ven do přistaveného 

autobusu. V tomto modelu neuvažujeme o tom, že by chodící pacienti k přesunu do 

prvního nadzemí používali schodiště, protože by každého z nich musel doprovázet někdo 

z personálu.  Z důvodu náročnosti také prozatím nepředpokládáme, že by byli pacienti 

propouštěni do domácího ošetřování. 

Dalšími v pořadí budou sváženi sedící pacienti do prvního podzemního patra a odtud 

budou za pomoci personálu přesouváni přes příjmové oddělení k dopravním prostředkům.  

Poslední v pořadí budou výtahy odváženi ležící pacienti a pacienti v kritickém stavu, opět 

do prvního podzemního patra. Pro tyto pacienty budou podle zdravotního stavu přijíždět 

sanitky RZP nebo sanitní vozy určené pro přepravu pacientů. Je zřejmé, že tento odvoz 

bude z kapacitních důvodů (1 vůz = 1 pacient) časově nejnáročnější.   

Tabulka č. 8 pak řeší výpočet času ve vertikálním směru.  

Pro pohyb mezi patry použijeme orientační hodnoty dané tabulkou č. 5. Kapacita jedné 

kabiny výtahu je stanovena pro 10 osob chodících nebo 4 osoby sedící  

a nebo 1 lůžko. Pro zjednodušení výpočtu je nástup i výstup všech typů pacientů shodný. 

To znamená, že předpokládáme, že za 20 sekund nastoupí 10 osob nebo najedou 4 vozíčky 

a nebo 1 lůžko. 

Výtah č. I se pohybuje pouze mezi druhým podzemním patrem a prvním patrem 

nadzemním. K evakuaci pater 6. nadzemí až 2. nadzemí jsou vyčleněny výtahy č. II, III  

a IV. Tento systém souběžných jízd zajistí, že jízdy všech výtahů budou ukončeny 

přibližně ve stejnou dobu. Zelené pole vyznačené v tabulce znázorňuje podlaží s místem 

únikového východu pro jednotlivé typy pacientů. Je zřejmé, že pacienty hospitalizované na 

těchto patrech výtahy nesvážejí. 
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Porovnáním získaných hodnot z tabulky č. 7 a č. 8 a po přidání deseti minut pro přípravu 

pacientů k evakuaci, získáme předpokládaný čas evakuace všech pacientů k místům 

únikových východů přibližně 80 minut..  

V této simulaci není dále zohledněna doba od výstupu z výtahu po opuštění budovy. Tento 

čas je v případě odvozu pacientů sedících a ležících závislý především na množství  

a kapacitách připravených dopravních prostředků. V krajním případě budou pacienti 

čekající na odvoz, vyvezeni před budovu nemocnice. 

 

Tabulka č. 7 – Předpokládaný čistý čas evakuace pater po rovině 

p
at

ro
 

st
an

ic
e

  

typ pacienta   

Délka 
stanic 

rychlost 
pohybu 

počet 
evak. 
osob 

součinitel 
podmínek 

kapacita 
únik. 
pruhu 

počet 
únik. 
pruhů 

doba 
pohybu 

osob 

ch
o

d
íc

í 

se
d

íc
í 

le
ží

cí
 

kr
it

ic
ký

 

 
č. místo CH S L K 

 
lu [m] vu [m/min] E sCH sS sL sK 

Ku 

[os/min] 
u tu 

6NP F 0 6 10 0 
 

38 30 16 0,8 1,2 1,4 2 40 2 2,17 

  

      
                  2,17 

5NP 
F 4 5 5 0 

 
38 30 14 0,8 1,2 1,4 2 40 2 3,05 

E 5 5 3 0 
 

38 30 13 0,8 1,2 1,4 2 40 2 3,03 

  

       
                6,08 

4NP 

F 4 10 10 0 
 

38 30 24 0,8 1,2 1,4 2 40 2 3,22 

G 2 5 10 0 
 

24 30 17 0,8 1,2 1,4 2 40 2 2,07 

E 4 10 10 0 
 

38 30 24 0,8 1,2 1,4 2 40 2 3,22 

  

      
                  8,50 

3NP 

F 4 10 10 0 
 

38 30 24 0,8 1,2 1,4 2 40 2 3,22 

G 2 5 10 0 
 

24 30 17 0,8 1,2 1,4 2 40 2 2,07 

E 0 0 0 12 
 

38 30 12 0,8 1,2 1,4 2 40 2 1,25 

  

      
                  6,54 

2NP 

F 4 10 10 0 
 

38 30 24 0,8 1,2 1,4 2 40 2 3,22 

G 0 0 0 14 
 

24 30 14 0,8 1,2 1,4 2 40 2 0,95 

E 0 0 0 10 
 

38 30 10 0,8 1,2 1,4 2 40 2 1,20 

  

      
                  5,37 

1NP 

F 4 10 10 0 
 

38 30 24 0,8 1,2 1,4 2 40 2 3,22 

G 2 3 10 0 
 

24 30 15 0,8 1,2 1,4 2 40 2 2,04 

E 5 5 5 0 
 

38 30 15 0,8 1,2 1,4 2 40 2 3,06 

  

      
                  8,32 

1PP 
G 4 4 5 0 

 
24 30 13 0,8 1,2 1,4 2 40 2 1,99 

E 0 0 0 10 
 

38 30 10 0,8 1,2 1,4 2 40 2 1,20 

  

      
                  3,19 

2PP F 5 13 10 0 
 

38 30 28 0,8 1,2 1,4 2 40 2 3,27 

                                3,27 
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Tabulka č. 8 – Předpokládaný čas evakuace pater výtahy ve svislém směru 

p
at

ro
 

st
an

ic
e 

typ pacientů 
 

stanice 

počet jízd výtahů dle typů pacientů 

ča
s 

n
a 

p
at

ro
  čas jízdy 

výtahů: II., 
III., IV. 

současně  

CH S L K 
 

CH S L K [min] [min] 

6NP F 0 6 10 0 
 

vý
ta

h
y 

č.
: 

II
.,

 II
I.

, I
V

. 

6NP F 0 2 10 0 

20 

60 

  
0 6 10 0 

 
čas jízdy [s] 0 100 100 0 

       
celkem [s] 0 200 1000 0 

5NP 
F 4 5 5 0 

 
5NP F 

1 3 8 0 

18 
E 5 5 3 0 

 
5NP E 

  
9 10 8 0 

 
čas jízdy [s] 80 90 90 0 

       
celkem [s] 80 270 720 0 

4NP 

F 4 10 10 0 
 

4NP F 

1 7 30 0 

51 

G 2 5 10 0 
 

4NP G 

E 4 10 10 0 
 

4NP E 

  
10 25 30 0 

 
čas jízdy [s] 70 80 80 0 

       
celkem [s] 70 560 2400 0 

3NP 

F 4 10 10 0 
 

3NP F 

1 4 20 20 

52 

G 2 5 10 0 
 

3NP G 

E 0 0 0 12 
 

3NP E 

  
6 15 20 12 

 
čas jízdy [s] 60 70 70 70 

       
celkem [s] 60 280 1400 1400 

2NP 

F 4 10 10 0 
 

2NP F 

1 3 10 24 

38 

G 0 0 0 14 
 

2NP G 

E 0 0 0 10 
 

2NP E 

  
4 10 10 24 

 
čas jízdy [s] 50 60 60 60 

       
celkem [s] 50 180 600 1440 

1NP 

F 4 10 10 0 
 

vý
ta

h
 č

. I
 

1NP F 

0 

 

5 

 

25 

 

25 

46 

59 

G 2 3 10 0 
 

1NP G 

E 5 5 5 0 
 

1NP E 

  
11 18 25 0 

 
čas jízdy [s] 0 50 50 50 

       
celkem [s] 0 250 

125
0 

12
50 

1PP 
G 4 4 5 0 

 
1PP G 

1 0 0 0 

1 
E 0 0 0 10 

 
1PP E 

  
4 4 5 10 

 
čas jízdy [s] 50 0 0 0 

       
celkem [s] 50 0 0 0 

2PP F 5 13 10 0 
 

2PP F 1 4 10 0 

13 
  

5 13 10 0 
 

čas jízdy [s] 60 50 50 50 

       
celkem [s] 60 200 500 0 

Výsledky zjištěné těmito výpočty mohou sloužit jako podklad při rozhodování a při 

přípravě evakuačního plánu nemocnice. Reálný stav v konkrétním čase však lze zajistit 

pouze pomocí propojení počítačového programu s elektronicky vedenou zdravotnickou 

dokumentací. 



 
 

- 37 - 
 

7 POSOUZENÍ STÁVAJÍCÍHO EVAKUAČNÍHO PLÁNU 

Stávající evakuační plán (viz příloha č. 2) je ve své podobě součástí Plánu krizové 

připravenosti nemocnice. 

Na první pohled by se dalo říci, že v podstatě splňuje základní požadavek, kterým je jeho 

jednoduchost a stručnost. 

Podle v něm uvedených postupů již v minulosti proběhla evakuace v nemocnici třikrát. 

Vždy se jednalo o anonymní telefonát s výhružkou umístění bomby, kdy se naštěstí 

potvrdilo, že jde o planý poplach. Ve dvou případech byly evakuovány samostatně stojící 

budovy a byla provedena tzv. malá evakuace. 

Poslední případ z dubna roku 2014 byl mnohem závažnější. Anonym sice označil za 

možné místo výbuchu ambulantní trakt budovy hlavního monobloku, ale bohužel neuvedl 

žádné bližší upřesnění místa. Po vyhodnocení hrozící situace bylo rozhodnuto o provedení 

evakuace celé hlavní budovy, vyjma ARO a JIP.  

Zkušenosti z této evakuace však odhalily nedostatky, které stávající evakuační plán má. 

Jsou v něm například podrobně popsány pouze základní povinnosti pracovníka vrátnice. 

Přičemž podle činností v plánu uvedených a při posouzení technických možností  

a zkušenostní vrátného s podobnými situacemi se dá s určitostí konstatovat, že rozhodnutí, 

soustředit tolik zodpovědných úkolů na toto jedno konkrétní pracoviště, není příliš 

šťastným řešením a je nutné úkony rozdělit mezi více kompetentních osob. 

Další body předloženého evakuačního plánu odkazují na postup podle požárních 

evakuačních plánů umístěných na jednotlivých odděleních a stanoví postupy vedoucích 

pracovníků v obecné rovině.  

Chybí například určení úkolů zdravotníkům, kteří nepracují na lůžkových odděleních  

a ostatním zaměstnancům, aby byli v případě aktivace evakuačního plánu k dispozici při 

evakuaci. Další nedostatky jsou uvedeny v následujícím přehledu. 
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7.1 Poznatky z provedené evakuace v dubnu 2014 

Níže uvedené poznatky byly získány z připomínek účastníků evakuace nemocnice.  

Ze závěrečného hodnocení evakuace rovněž vyplynuly nedostatky stávajícího evakuačního 

plánu, které se tak staly impulsem pro zpracování této diplomové práce a pro, a které by 

měly být zapracovány do evakuačního plánu nového. 

Rozbor poznatků z provedené evakuace nemocnice: 

1) Nebyl svolán krizový štáb – v plánu chybí postup při jeho svolávání. 

2) Na základě nedostatečného proškolení krizového managementu a určení úkolů 

jednotlivým členům, nebylo řešeno například – označení evakuačního týmu barevnými 

vestami, chybějící informace o počtu pacientů určených pro přepravu do jiných 

zdravotnických zařízení. 

3) Nebylo určeno shromažďovací místo. 

4) Nebyla prověřena funkčnost požárních hlásičů – některé byly vyřazeny z provozu  

a informace o evakuaci se tak nedostala ke všem zaměstnancům. 

5) Chybějící informovanost personálu – nebyla určena zodpovědná osoba a způsob, 

jakým budou zaměstnanci informováni. 

6) Chybějící pověření a zaškolení osob určených pro provoz výtahů a jejich koordinace. 

7) Po vyklizení oddělení a jejich uzamčení staničními sestrami, nebyly k dispozici 

náhradní klíče pro kontrolu objektu  psovodem. 

8) Nedostatečný nácvik postupů řízené evakuace, pořadí podle pater bez koordinace 

působil zbytečný chaos a časovou prodlevu. 

9) Pro pacienty transportované na sedačkách nebyly k dispozici bezpečnostní pásy, 

přikrývky a k překonání schodů u hlavního vchodu do nemocnice chyběla instalace 

schodišťových lyžin. 

10) Nebyl zajištěn dozor na schodištích. 

11) Problémem bylo chybějící označení evakuovaných postelí jménem nebo alespoň 

číslem pokoje, pro usnadnění jejich zpětného uložení. 

12) Nebyl předem dohodnut způsob vyrozumění o ukončení evakuace a určen zpětný 

postup pro návoz pacientů zpět do nemocnice a uvedení do normálního provozu. 

13) Zaměstnancům, kteří nepracovali na lůžkových odděleních nebyla předána informace 

a ani určeno místo možné výpomoci. 
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Protože nebyla určena osoba, která by navenek komunikovala s IZS, s jinými 

zdravotnickými zařízeními a ostatními přepravci, byly zjištěny chyby v koordinaci. 

Například:  Policie ČR nezajistila uzavření vstupů a příjezdů do areálu, do nemocnice byli 

dále naváženi pacienti ZZS. 

Není cílem této práce vyjmenovávat všechny nedostatky, které byly při poslední evakuaci 

zjištěny. Je ale důležité se z těchto chyb poučit a ukázat managementu nemocnice možnost, 

jak zpracovat evakuační plán nový. 
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8 NÁVRH METODIKY PŘÍPRAVY 

AKTUALIZOVANÉHO EVAKUAČNÍHO PLÁNU  

Při zpracovávání evakuačního plánu by mělo být plánováno ve dvou rovinách.   

První a také základní myšlenkou je, aby byl evakuační plán stručný, srozumitelný  

a s přihlédnutím k časové tísni, ke které zpravidla při evakuaci dochází, také ne příliš 

rozsáhlý.  

Na druhé straně je logické, že při jeho tvorbě postupně vzniká příliš mnoho rozhodování  

a také otázek, souvisejících se zajištěním příprav a samotnou koordinací evakuace. 

Nabízí se řešení, a tím je zapracování dvou plánů do jednoho.  

Hlavní evakuační plán se zabývá všemi nezbytnými činnostmi, které na sebe v rámci 

organizace musí navazovat, včetně nutnosti předem určených rolí každého zaměstnance. 

Jednotlivé role musí být nacvičeny a musí být rovněž ověřeno, že také každý chápe přesně 

své úkoly [18]. 

8.1 Postup a členění činností při tvorbě evakuačního plánu 

Při tvorbě evakuačního plánu je nejprve vhodné si uvědomit organizační možnosti  

a provázanosti kompetencí. To, jaké budou úkoly jednotlivých osob při aktivaci 

evakuačního plánu je nejsnazší pochopit vytvořením schématu, na který pak bude 

navazovat textová část evakuačního plánu. Jako příklad může sloužit následující schéma na 

obrázku č. 6, které řeší systém předávání informací v rámci, pro tyto účely vytvořené, 

organizační struktury. Jednotlivé úseky mohou mít pro názornost k dispozici pouze 

zkrácené verze schémat. 

Samotný evakuační plán by měl obsahovat náležitosti a členění do tří základních částí, 

kterými jsou informativní část, operativní část a část přílohová.  

V části informativní jsou uvedeny obecné údaje o organizaci, jakými jsou adresa, kontaktní 

údaje, účel evakuačního plánu, přehled možných rizik, charakteristika budov, jejich 

uspořádání, obsazenost a znalost přibližných časových údajů pro rozhodování, aj.  
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Obrázek č. 6 – Systém komunikace při aktivaci evakuačního plánu 

VELITEL ZÁSAHU 

KRIZOVÝ ŠTÁB 
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Nejdůležitější částí je část operativní, kterou je vhodné rozdělit na jednotlivé oddíly.  

Pro využití v Nemocnici Třinec je možno navrhnout následující členění: 

A. Společné základy určené pro všechna zdravotnická oddělení i nezdravotnické úseky. 

B. Definování činností krizového štábu. 

C. Postupy lůžkových oddělení. 

D. Postupy ambulantních pracovišť. 

E. Postupy laboratorních a odborných pracovišť.  

F. Provoz výtahů. 

G. Přepravní prostředky. 

H. Informační podpora. 

I. Technické zabezpečení a dokumentace. 

Každý z těchto oddílů může obsahovat kromě popisu činností také krizové karty s úkoly 

přiřazenými jednotlivým osobám podle jejich pracoviště nebo funkce a kontrolní seznamy 

základních kroků pro zjištění připravenosti na evakuaci po aktivaci evakuačního plánu. Pro 

snazší orientaci v problematice je výhodné doplnění o výsek schéma, vztahujícího se k  

jednotlivým oddílům.  

Přílohová část evakuačního plánu bude obsahovat grafické značení evakuačních tras, místa 

shromáždiště, přehledy přijímacích zařízení pro evakuované, přehledy a kontakty na 

dopravce, seznamy provedených revizí, záznamy z provedených cvičení, aj. [22]. 

Je pochopitelné, že další členění a obsahová správnost je v kompetenci zpracovatele 

evakuačního plánu, který je vedením nemocnice pověřený. Vzor metodiky pro vypracování 

nového Evakuačního plánu Nemocnice Třinec, tvoří Příloha č. 5. V této příloze jsou již 

zapracovány některé poznatky a postupy a také náměty na vylepšení. Například vzory 

krizových karet se soupisem základních úkolů.  
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8.2 Doporučení pro nácvik evakuačního plánu  

Základem pro funkční evakuační plán, je správně a včas fungující Krizový štáb, který by 

měl především stanovit a také prověřit systém, jakým bude v případě vzniklé mimořádné 

události svoláván.  

K nejdůležitějším úkolům, které v rámci přípravy na evakuaci musí být vyřešeny, patří 

rozdělení funkcí mezi členy Krizového štábu. Tito členové by měli mít, v rámci svých 

kompetencí souvisejících s evakuačním plánem, předem nacvičené a odzkoušené činnosti, 

které budou po své linii řešit. 

Nezbytné je, aby personál standardního lůžkového oddělení uměl manipulovat 

s nemocničním lůžkem, měl zažité postupy, které provádí na oddělení při vyhlášení 

evakuace a rovněž disponoval základními vědomostmi týkajících se evakuace. Nebylo by 

na škodu vytvořit seznam nejdůležitějších otázek pro kontrolu znalostí a připravenosti 

jednotlivců v rámci nácviku evakuačního plánu, včetně praktických ukázek.  

Personál lůžek s kritickými pacienty by také měl provádět praktický nácvik manipulace 

s velkým lůžkem. Zjistit, kolik osob musí tuto při této manipulaci asistovat. Důležité je 

zjištění, zda lze s postelí, jehož součástí je nezbytné přístrojové vybavení pro zajištění 

vitálních funkcí, projet výtahem a dveřmi označenými za evakuační. Je nezbytné prověřit 

také čas, za který lze takovou postel vyvést až k místu odsunového stanoviště. 

Námětových cvičení lze teoreticky zorganizovat mnoho. Je ale logické, že vzhledem 

k náročnosti a možným rizikům, bude každé provedené cvičení nepopulární. Je jen na 

vedení nemocnice, jak se k této problematice postaví a jak dokáže své zaměstnance 

k nácviku motivovat.  
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9 ZÁVĚR 

Cílem práce nebylo vytvořit nový evakuační plán, ale na základě posouzení možností 

nemocnice a zjištěných nedostatků, navrhnout metodiku pro případnou tvorbu 

aktualizovaného evakuačního plánu.  

Prostředí každého zdravotnického zařízení je jedinečné nejen uspořádáním objektů, 

specifickou činností a poskytovanou péči, ale také počty zaměstnanců podílejících se na 

provozu. Je tedy zřejmé, že nelze vytvořit jednotnou šablonu, která by byla aplikovatelná 

pro všechny nemocnice. Tvorba evakuačního plánu je natolik zodpovědnou a odbornou 

činností, že jeho zpracování vyžaduje po jeho tvůrci téměř dokonalou znalost prostředí  

a kompetence k jeho aplikaci do složitého systému, jakým nemocnice je. 

Nakolik budou výsledky této práce dále použity, je jen na rozhodnutí managementu 

nemocnice.  

Za nejnáročnější část práce lze považovat zpracování simulace evakuace, ve zjištění časové 

náročnosti a hlavně v nalezení klíče pro nejefektivnější využití kapacit výtahů a počtu 

zaměstnanců při evakuaci hlavního monobloku. I když se jedná pouze o modelový příklad, 

lze při skutečné evakuaci postupovat podle tohoto návodu. 

Důležitý přínos této práce spatřuji také v nastavení systému metodiky pro zpracování 

nového plánu a doporučeních v ní obsažených. Takto rozpracovaný plán, stanovení 

kompetencí a úkolů konkrétním osobám může být provedeno pouze ze strany vedení 

nemocnice.  

Sebelépe zpracovaný evakuační plán je bez prověření jeho funkčnosti nepoužitelný. 

Provedení jeho nácviku je v podmínkách lůžkového zdravotnického zařízení s nepřetržitým 

provozem velice složitou a pro většinu zúčastněných nepříjemnou záležitostí. Důležité je 

uvědomění, že nezvládnutá evakuace by mohla mít za následek mnoho životů a s tímto 

přístupem je zapotřebí k celé problematice přistupovat. 
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Organizační struktura Nemocnice Třinec
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právní služba Civilní obrana

Oddělení informatiky útvar interního auditu
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interna

gastroenterologické centrum

infekce

neurologie
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dětské

gyn-por. odd.

chirurgie
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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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1 INFORMATIVNÍ ČÁST 

1.1 Název a adresa zařízení 

Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, 739 61 Třinec 
IČ: 00534242 
Tel.: 558 309 111, 558 325 176, 558 325 181-4 
Fax: 558 309 100 
e-mail: info@nemtr.cz 
 

1.2 Účel evakuačního plánu 

Evakuační plán (EP) nemocnice popisuje činnosti, postupy a organizační opatření 
jednotlivých útvarů a oddělení, zajišťující rychlý, plynulý a bezpečný přesun osob podle 
druhu ohrožení a vyhlášeného typu evakuace. EP rovněž řeší odsun nezbytného 
vybavení, léčiv, dokumentace a věcných prostředků. 
EP popisuje úkoly a činnosti všech zaměstnanců v době před a po spuštění evakuace. 

1.3 Výčet možných rizik vedoucích k aktivaci EP 

Rozhodnutí o aktivaci EP může ovlivnit mnoho druhů ohrožení nebo jejich kombinace, 

které nelze dopředu predikovat. K základnímu výčtu ohrožení Nemocnice Třinec patří: 

- Požár uvnitř budovy, 

- Havárie na inženýrských sítích, 

- Porucha nemocničních technologií, 

- Nález nástražného systému nebo jeho ohlášení, 

- Poškození budovy přírodním živlem, 

- Teroristická hrozba nebo útok, 

- Dopravní havárie (pád letadla). 

1.4 Charakteristika budov  

1.4.1 Členění budov 

Budovy v areálu nemocnice jsou uspořádány a označeny velkými písmeny (schéma může 

být součástí Přílohové části EP) následovně: 

 A – G  tvoří hlavní budovu „hlavní monoblok“, 

 L budova ředitelství, administrativa, posluchárna, 

 P magnetická rezonance, kožní ambulance, soukromé laboratoře, 

 I sociální lůžka, oddělení rehabilitace II., anatomická patologie, 

 T oddělení hematologicko-transfuzní, 

 V  oddělení rehabilitace I., ambulance rehabilitace, vodoléčba, 

 H stravovací provoz, šicí dílna, 

 K  kotelna, údržba 

 O stanice ZZS MSK 
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1.4.2 Obsazenost objektů osobami 

Údaje v tabulce byly použity pro účely zpracování diplomové práce. Obsahují hodnoty určené odhadem. 

Patro Budova Pracoviště 
Lůžka  Personál v režimu 

∑ CH S L K běžný pohotovostní 

6NP 
F Oddělení ošetřovatelské péče 16 - 6 10 - 5 1 

E Gastroenterologické centrum - - - - - 6 - 

5NP 

D Ambulance gynekologická + oční - - - - - 8 - 

F Oddělení gynekologické 14 4 5 5 - 5 1 

G Inspekční pokoje - - - - - - 15 lékařů 

E Oddělení porodní a novorozenecké 13 5 5 3  5 1 

C Porodní sály - - - - - 8 8 

4NP 

D Ambulance plastické chirurgie + ORL - - - - - 12 - 

F Oddělení chirurgické III. 24 4 10 10 - 8 2 

G Oddělení chirurgické I. 17 2 5 10 - 5 1 

E Oddělení chirurgické II. 24 4 10 10 - 8 2 

C Centrální operační sály - - - - - 5 1 

3NP 

D Ambulance neurologické - - - - - 6 - 

F Oddělení neurologické I. 24 4 10 10 - 8 2 

G Oddělení neurologické II. 17 2 5 10 - 5 1 

E Mezioborová JIP 12 - - - 12 10 10 

C Centrální operační sály - - - - - 5 1 

2NP 

D Ambulance interní - - - - - 12 - 

F Oddělení interní III. 24 4 10 10 - 8 2 

G Oddělení intermediální péče 14 - - - 14 5 1 

E JIP – interní + neurologická 10 - - - 10 10 10 

C Radiologie - - - - - 4 1 

1NP 

B Ústavní lékárna - - - - - 9 1 

D Ambulance ortopedická - - - - - 6 - 

F Oddělení ortopedické 24 4 10 10 - 8 2 

G Dětské centrum operativní péče 15 2 3 10 - 5 1 

E Oddělení dětské III. 15 5 5 5 - 5 1 

C Centrální operační sály - - - - - 4 1 

1PP 

D Příjmové oddělení + doprava - - - - - 9 2 

F Ambulance chirurgické + CT - - - - - 14 1 

G Oddělení plastické chirurgie 13 4 4 5 - 5 1 

E Dětská JIP + ARO 10 - - - 10 13 13 

C Ambulance ARO - - - - - 4 - 

2PP 

F Oddělení interní II. 28 5 13 10 - 9 2 

G Centrální sterilizace - - - - - 10 2 

E Klinické laboratoře - - - - - 10 2 

2NP  

I 

 

Sociální lůžka 21 1 10 10 - 10 2 

1NP Oddělení rehabilitace II. 24 9 10 5 - 8 2 

1PP Anatomická patologie - - - - - 6 1 

1NP T Oddělení hematologicko-transfuzní - - - - - 14 1 

2NP 
V 

Oddělení rehabilitace I. 16 6 6 4 - 5 1 

1NP Ambulance rehabilitace, vodoléčba - - - - - 10 - 

1NP P Ambulance kožní, magnetická rezonance - - - - - 6 1 

 L, H, K Administrativa, údržba, stravování, vrátnice, 

aj. 

- - - - - 60 2 
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1.4.3 Časový harmonogram evakuace 

Uvedené údaje vycházejí z tabulkových výpočtů. Vstupní data byla upravena na plnou obsazenost. 

K přepracování dle reálného stavu. Možná by stálo za zvážení pořízení programu pro okamžitou simulaci  

a přepočet nutných údajů. 

 

Předpokládaný čistý čas evakuace patek po rovině, bez zohlednění nutného času na 

přípravu pacientů: 

p
at

ro
 

st
an

ic
e

  

typ pacienta   

Délka 
stanic 

rychlost 
pohybu 

počet 
evak. 
osob 

součinitel 
podmínek 

kapacita 
únik. 
pruhu 

počet 
únik. 
pruhů 

doba 
pohybu 

osob 

ch
o

d
íc

í 

se
d

íc
í 

le
ží

cí
 

kr
it

ic
ký

 

 
č. místo CH S L K 

 
lu [m] vu [m/min] E sCH sS sL sK 

Ku 

[os/min] 
u tu 

6NP F 0 6 10 0 
 

38 30 16 0,8 1,2 1,4 2 40 2 2,17 

  

      
                  2,17 

5NP 
F 4 5 5 0 

 
38 30 14 0,8 1,2 1,4 2 40 2 3,05 

E 5 5 3 0 
 

38 30 13 0,8 1,2 1,4 2 40 2 3,03 

  

       
                6,08 

4NP 

F 4 10 10 0 
 

38 30 24 0,8 1,2 1,4 2 40 2 3,22 

G 2 5 10 0 
 

24 30 17 0,8 1,2 1,4 2 40 2 2,07 

E 4 10 10 0 
 

38 30 24 0,8 1,2 1,4 2 40 2 3,22 

  

      
                  8,50 

3NP 

F 4 10 10 0 
 

38 30 24 0,8 1,2 1,4 2 40 2 3,22 

G 2 5 10 0 
 

24 30 17 0,8 1,2 1,4 2 40 2 2,07 

E 0 0 0 12 
 

38 30 12 0,8 1,2 1,4 2 40 2 1,25 

  

      
                  6,54 

2NP 

F 4 10 10 0 
 

38 30 24 0,8 1,2 1,4 2 40 2 3,22 

G 0 0 0 14 
 

24 30 14 0,8 1,2 1,4 2 40 2 0,95 

E 0 0 0 10 
 

38 30 10 0,8 1,2 1,4 2 40 2 1,20 

  

      
                  5,37 

1NP 

F 4 10 10 0 
 

38 30 24 0,8 1,2 1,4 2 40 2 3,22 

G 2 3 10 0 
 

24 30 15 0,8 1,2 1,4 2 40 2 2,04 

E 5 5 5 0 
 

38 30 15 0,8 1,2 1,4 2 40 2 3,06 

  

      
                  8,32 

1PP 
G 4 4 5 0 

 
24 30 13 0,8 1,2 1,4 2 40 2 1,99 

E 0 0 0 10 
 

38 30 10 0,8 1,2 1,4 2 40 2 1,20 

  

      
                  3,19 

2PP F 5 13 10 0 
 

38 30 28 0,8 1,2 1,4 2 40 2 3,27 

                                3,27 
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Předpokládaný čas evakuace pater výtahy ve svislém směru 
p

at
ro

 

st
an

ic
e 

typ pacientů 
 

stanice 

počet jízd výtahů dle typů pacientů 

ča
s 

n
a 

p
at

ro
  čas jízdy 

výtahů: II., 
III., IV. 

současně  

CH S L K 
 

CH S L K [min] [min] 

6NP F 0 6 10 0 
 

vý
ta

h
y 

č.
: 

II
.,

 II
I.

, I
V

. 

6NP F 0 2 10 0 

20 

60 

  
0 6 10 0 

 
čas jízdy [s] 0 100 100 0 

       
celkem [s] 0 200 1000 0 

5NP 
F 4 5 5 0 

 
5NP F 

1 3 8 0 

18 
E 5 5 3 0 

 
5NP E 

  
9 10 8 0 

 
čas jízdy [s] 80 90 90 0 

       
celkem [s] 80 270 720 0 

4NP 

F 4 10 10 0 
 

4NP F 

1 7 30 0 

51 

G 2 5 10 0 
 

4NP G 

E 4 10 10 0 
 

4NP E 

  
10 25 30 0 

 
čas jízdy [s] 70 80 80 0 

       
celkem [s] 70 560 2400 0 

3NP 

F 4 10 10 0 
 

3NP F 

1 4 20 20 

52 

G 2 5 10 0 
 

3NP G 

E 0 0 0 12 
 

3NP E 

  
6 15 20 12 

 
čas jízdy [s] 60 70 70 70 

       
celkem [s] 60 280 1400 1400 

2NP 

F 4 10 10 0 
 

2NP F 

1 3 10 24 

38 

G 0 0 0 14 
 

2NP G 

E 0 0 0 10 
 

2NP E 

  
4 10 10 24 

 
čas jízdy [s] 50 60 60 60 

       
celkem [s] 50 180 600 1440 

1NP 

F 4 10 10 0 
 

vý
ta

h
 č

. I
 

1NP F 

0 

 

5 

 

25 

 

25 

46 

59 

G 2 3 10 0 
 

1NP G 

E 5 5 5 0 
 

1NP E 

  
11 18 25 0 

 
čas jízdy [s] 0 50 50 50 

       
celkem [s] 0 250 

125
0 

12
50 

1PP 
G 4 4 5 0 

 
1PP G 

1 0 0 0 

1 
E 0 0 0 10 

 
1PP E 

  
4 4 5 10 

 
čas jízdy [s] 50 0 0 0 

       
celkem [s] 50 0 0 0 

2PP F 5 13 10 0 
 

2PP F 1 4 10 0 

13 
  

5 13 10 0 
 

čas jízdy [s] 60 50 50 50 

       
celkem [s] 60 200 500 0 
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2 OPERATIVNÍ ČÁST 

 

 

Členění na oddíly: 

 

A  SPOLEČNÉ ZÁKLADY 

B ČINNOST KRIZOVÉHO ŠTÁBU 

C LŮŽKOVÁ ODDĚLENÍ 

D AMBULANTNÍ SEKTOR 

E LABORATOŘE A ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ 

F PROVOZ VÝTAHŮ 

G PŘEPRAVNÍ PROSTŘEDKY 

H INFORMAČNÍ PODPORA 

I TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ A DOKUMENTACE 
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A  SPOLEČNÉ ZÁKLADY 

 

2.1 Přijetí a zpracování informace 

 Všichni zaměstnanci jsou v případě zjištění mimořádné události povinni neprodleně 

informovat vedoucího zaměstnance oddělení nebo úseku,  

 Případně použít signalizační zařízení (dle požární směrnice), 

 Vedoucí zaměstnanec po prověření sdělení (viz krizové karty vedoucího) informuje 

ředitele nebo jeho zástupce, 

 V době pohotovostního režimu (15:30 – 7:00, víkendy, svátky) vyrozumí vedoucí  

o vzniklé situaci pracovníka vrátnice, který dále postupuje podle krizové karty 

vrátnice. 

2.2 Evakuační trasy a únikové východy 

 Evakuační trasy a únikové východy jsou značeny evakuačními schématy 

umístěnými na každém oddělení a na všech patrech budov, 

 Únikové cesty jsou označeny iluminiscenčními piktogramy a opatřeny nouzovým 

osvětlením. 

(povinnosti související s označováním a udržování prostupnosti jsou podrobně uvedeny v krizových 

kartách kompetentních osob) 

2.3 Shromaždiště a odsunová stanoviště 

 Shromaždiště a odsunová stanoviště musí být předem určená, (schéma přílohou EP), 

 Místo je vybráno s ohledem na předpokládaný počet shromážděných, 

 Stanoviště jsou vybavena evidenčními tabulemi pro zaznamenávání počtu 

roztříděných pacientů a jejich následné umístění do přijímacích míst. 

(pro evidenci lze využít zaměstnance administrativy, uvést do krizových karet) 

 

Doporučení: v rámci tematických cvičení prověřit znalosti zaměstnanců z oddílu A. 
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B   ČINNOST KRIZOVÉHO ŠTÁBU 

2.4 Složení krizového štábu 

Funkce 
Jméno a 
příjmení 

Pracovní 
zařazení 

Telefon NT Bydliště  
Kontaktní 

telefon 

Vedoucí xxx Ředitel NT xxx xxx xxx 

      

      

      

2.5 Systém svolávání členů 

(Může být doplněno schématem) 

2.6 Další související úkoly 

 Z jednání krizového štábu jsou pořizovány záznamy, 

 Rozdělení úkolů mezi členy (např. krizový vedoucí logistiky, koordinátor výtahů, 

vedoucí shromaždiště, vedoucí odsunového stanoviště, komunikace s přijímacími 

místy, podávání informací veřejnosti, aj.), každému přiřadit krizové karty (viz níže), 

 …. 

Karta je samostatně vložená  

 
KRIZOVÁ KARTA VEDOUCÍHO LOGISTIKY 

 

Jméno:                                                                     kontaktní telefon: 

Jste zodpovědný za: (stručný výčet činností) 

 Komunikujete s koordinátorem výtahů a určujete, které výtahy budou použity pro 
evakuaci osob a v jakém pořadí 

 Komunikujete s krizovým štábem o určení pořadí evakuace oddělení 

 Zajišťujete dostatečný počet zaměstnanců potřebných pro přepravu a přesun 
všech pacientů z odsunových stanovišť a na určená shromaždiště 

 Zajišťujete dostupnost potřebného vybavení pro přepravu pacientů (lehátka, 
invalidní vozíky, dopravní sáně, schodišťové sedačky a plošiny, bezpečnostní 
pásy, aj.) 

 Komunikujete s vedoucím dopravy NT, se kterým koordinujete svozy pacientů 

 O zjištěných problémech během evakuace a jejich řešení, vždy informujete 
velitele zásahu 

  
Návod:  1. Před začátkem evakuace se seznamte s úkoly na této kartě, včetně souvisejících schémat. 

2. Nasaďte si vestu s označením funkce – kvůli snadné identifikaci. 
3. Pro určení zaměstnanců na odsunová stanoviště a shromaždiště veďte přehled možného využití 
personálu podle fyzických schopností (pro zvedání a přesuny pacientů). Nezapomeňte na proškolení! 

 

 



PŘÍLOHA  č. 5 – Návrh postupu tvorby Evakuačního plánu - VZOR 

 

 
 

C  LŮŽKOVÁ ODDĚLENÍ 

2.7 Určení kompetencí 

…….. 

2.8 Základní činnosti 

 Třídění pacientů podle typů (červení, žlutí, zelení) provádí kdo?, jejich vybavení 

evakuačními kartami, určujícími způsob zajištění pacienta pro transport a přesun na 

konkrétní shromaždiště a cílové místo, 

 Podle počtu roztříděných pacientů naplánovat evakuaci a ověřit průjezdnost tras dle 

informací krizového štábu, 

  

 
Karta je samostatně vložená  

 
KRIZOVÁ KARTA STANIČNÍ SESTRY 

 

Jméno:                                                                     kontaktní telefon: 

Jste zodpovědná za: (stručný výčet činností) 

 Po obdržení informace o evakuaci > přípravy k evakuaci: 
- Shromážděte všechny zaměstnance oddělení a sdělte jim stručné informace 

o situaci (zdroj ohrožení, čas k dispozici, …), 
- Zkontrolujte přítomnost všech pacientů na oddělení, 
- S náměstkem ošetřovatelské péče, tel.: …………….., konzultujte potřebný 

počet dalších zaměstnanců k výpomoci, požadavek na další vybavení 
evakuačními prostředky, aj. 

- Přiřaďte podřízeným zaměstnancům role: označení postelí, tisk záznamů, 
přiřazení identifikačních štítků a karet, balení léků, asistence-doprovod 
pacientů, zajištění telefonního spojení a poslouchání rádia, aj. 

 Od krizového štábu očekáváte informace o: 
- Času evakuace oddělení: ……………. 
- Evakuačních trasách: ………………… 
- Způsobu evakuace (výtah/schodiště): …………………………….. 

 Krizové telefonní číslo pro komunikace s krizovým štábem: …………. 

 Podáváte krizovému štábu informace o: 
- Počtech pacientů dle typů zdravotního omezení (chodící, sedící, ležící) 
- Hlásíte jakékoliv poškození budovy nebo zpozorované ohrožení 

 Hlásíte ukončení evakuace pacientů a vyklizení oddělení 

  
Návod:  1. Před začátkem evakuace se seznamte s úkoly na této kartě, včetně souvisejících schémat. 

2. Nasaďte si vestu s označením funkce – kvůli snadné identifikaci. 
3. Zkontrolujte oddělení po vyklizení a informujte o tom krizový štáb. 
4. Uzamkněte oddělení a klíče odevzdejte ……………. 
5. Po ukončení evakuace a výzvě k návratu, zajistěte uvedení oddělení do původního stavu. 
6. Zkontrolujte počty pacientů, zaměstnanců, případně návštěvníků. 
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D AMBULANTNÍ SEKTOR 

2.9 Postup po přijetí informace o aktivaci evakuačního plánu 

 Ukončit  činnost ambulance, 

 Vyzvat ambulantní pacienty a jejich doprovod k opuštění budovy hlavním 

schodištěm, 

 Pokud je zjištěna přítomnost osob, které nemohou použít schodiště, je informován 

náměstek ošetřovatelské péče, který zajistí přistavení výtahů, 

 Po vyklizení ambulantní části je tato informace předána v co nejkratším čase 

náměstkovi ošetřovatelské péče, který určí výpomoc na jiných úsecích. 

  

 

 

Další doporučení  

zjištěná při zpracovávání práce k zamyšlení pro možné zapracování do evakuačního 

plánu: 

- VÝTAHY:  

Po aktivaci evakuačního plánu sjedou výtahy do druhého podzemí, kde budou 

připraveny pro obsluhu. Jako obsluhu navrhuji pracovníky klinických laboratoří.  

Je nutné je k této činnosti dopředu proškolit. Součástí jejich výbavy by měly být 

vysílačky nebo jiné dorozumívací zařízení, se kterým budou komunikovat 

s koordinátorem výtahů. 

Pro efektivní využití výtahů by měl mít koordinátor výtahů předem připravenou 

jednoduchou tabulku (např. dle levé části tabulky č. 7), kam zapíše nahlášené typy 

pacientů dle pater pro závěrečnou kontrolu vyklizení pater. Odsouhlasí počty  

a pořadí jízd s vedoucím logistiky. 

 

- LIDSKÉ ZDROJE: 

- Navrhuji, aby zaměstnanci oddělení, které již byly evakuovány se po nahlášení 

náměstkovi ošetřovatelské péče postupně přesunuli k výstupním stanicím výtahů  

a odtud vypomáhali s přesunem a zajišťováním sedících a lůžkových pacientů. 

 

- Zaměstnanci údržby a předem určení zaměstnanci z řad administrativy vykonávají 

činnosti dle pokynů Krizového vedoucího logistiky. 


