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Úvod 

 Nemocnice sehrávají zásadní roli v poskytování základní každodenní zdravotní péče 

pro obyvatelstvo. Jejich důležitost však narůstá zejména při vzniku mimořádných událostí, 

jakými jsou například přírodní katastrofy, průmyslové havárie, teroristické útoky, pandemie či 

dopravní havárie.  Nemocnice jsou současně velmi komplexní a citlivé organizace. Jejich 

funkčnost a provozuschopnost je nezbytně závislá na externí podpoře a spolupráci mnoha 

složek (např. dodávky vody, energií, transportní služby, dopravní infrastruktura, zásobování 

materiálem a léky, spolupráce se složkami integrovaného záchranného systému a místních 

úřadů atd.). 

 Veškeré mimořádné události, které se dějí, buď mimo zdravotnické zařízení, nebo 

zasáhnou přímo zdravotnické zařízení, představují ohrožení standardního provozu nemocnice. 

Tyto situace mohou vést ke zvýšeným požadavkům na vybavení, personál a veškeré procesy, 

které mohou potenciálně přesáhnout kapacity nemocnice a ohrozit její fungování. Pro úspěšné 

fungování nemocnic je však nutné zabezpečit její nepřetržitý chod, který nebude narušen ani 

v průběhu mimořádné události. Jedním z možných nástrojů jak zvýšit připravenost nemocnice 

na mimořádnou událost, která by svou velikostí a rozsahem mohla přerušit chod nebo omezit 

poskytování zdravotních služeb, je identifikace případných rizik, jejich následná analýza, 

hodnocení a ošetření. To vše vede k vypracování takového plánu krizové připravenosti, jehož 

cílem bude minimalizovat ztráty. 

 Zpracování plánů krizové připravenosti vychází ze systematické analýzy všech 

možných rizik vně i uvnitř zdravotnických zařízení a scénáře možného průběhu mimořádné 

události vzniklé působením těchto rizik. Scénář by měl poskytnout popis možného průběhu 

vzniklé mimořádné události v čase a prostoru. Nejedná se přitom o přesnou předpověď 

budoucího vývoje, ale o jeho možný vývoj na základě současných informací a minulých 

zkušeností.  

  Hlavním cílem diplomové práce je identifikovat reálná ohrožení nemocnice, 

vyhodnotit je a na jednu z nejzávažnějších hrozeb zpracovat scénář možného průběhu 

mimořádné události, včetně doplnění potřebných dat a informací pro zvládnutí této situace. 
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1 Rešerše 

1.1 Literární zdroje 

JAROŠ, Lubomír, KRÖMER, Antonín, MALÉŘOVÁ, Lenka a POKORNÝ, Jiří. 

Posuzování rizik v území. 1. vydání. V Ostravě: Sdružení požárního a bezpečnostního 

inženýrství, 2017. 159 stran. ISBN 978-80-7385-189-7. [1]  

 Tato publikace seznamuje čtenáře se základními legislativními předpisy a systémem 

řízení rizik včetně nezbytné vazby výstupů posuzování rizik do procesu územního řízení. 

Popisuje nejen jednotlivé kroky posuzování rizik, ale rovněž vybrané nástroje, přístupy  

a techniky včetně multikriteriální analýzy variant jako stěžejní metody vhodné pro analýzu 

rizik v území.  

ŠENOVSKÝ, M.; ORAVEC, M.; ŠENOVSKÝ, P.. Teorie krizového managementu. 1. 

vyd. SPBI Ostrava 2012. ISBN: 978-80-7385-108-8. [2] 

 Kniha se zabývá hlavními teoretickými předpoklady krizového managementu. Jsou 

zde rozebrány jednotlivé fáze rizika a jejich následný způsob řešení. Kniha je rozdělena do 

několika kapitol, kdy každá kapitola řeší určitý problém a následné ekonomické zdůraznění 

rizika. Kniha taktéž popisuje analytické metody k zjištění rizika. Závěrečná kapitola 

poukazuje na systémový přístup při řešení rizik a jejich následné analyzování nákladů na 

bezpečnost. 

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

centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2007. 198 stran. ISBN 

978-80-7013-452-8. [3] 

 Publikace se převážně zabývá problematikou řešení mimořádných událostí s dopadem 

na zdravotnická zařízení. V textu je vysvětleno, co je krizová připravenost, jak je odezva na 

mimořádné události řešena legislativně a jak je tomu ve zdravotnické praxi. Zabývá se orgány 

krizového řízení a jejich úkoly. Značný důraz je kladen na problematiku mimořádných 

událostí s hromadným výskytem postižených a tvorbu traumatologických plánů. 

  



12 

 

 

HUMLÍČEK, Vojtěch, POTÁČ, Michal a ŽĎÁRA, Jaroslav. Krizové řízení: učební text 

pro vysokoškolskou výuku. Vydání 1. V Hradci Králové: Univerzita obrany, 2016. 146 

stran. Učební texty Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci 

Králové; svazek 375. ISBN 978-80-7231-361-7. [4] 

 Autoři publikace se zabývají systémem krizového řízení a plánování v České 

republice. Texty se zaměřují především na specifické úkoly zdravotnického managementu 

v systému krizového řízení a na připravenost systému zdravotní péče na mimořádné události. 

1.2 Legislativní zdroje 

ČSN ISO 31000 – Management rizik – Principy a směrnice, Úřad pro technickou 

normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2010. [5] 

 Tato mezinárodní norma podrobně popisuje systematický a logický proces 

managementu rizik. Stanovuje řadu principů, které je třeba naplnit, aby byl management rizik 

efektivní.  Normu lze využít pro organizace všech typů a velikostí. 

ČSN EN 31010 – Management rizik – Techniky posuzování rizik, Úřad pro technickou 

normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. [6] 

 Tato mezinárodní norma je podpůrnou normou pro normu ISO 31000 a je v ní 

poskytnut návod k volbě a aplikaci systematických technik pro posuzování rizik. 

Zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých předpisů, ve znění 

pozdějších předpisů (krizový zákon). [7] 

 Tento zákon stanovuje působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních 

samosprávných celků a práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na 

krizové situace, které nesouvisejí se zajišťováním obrany České republiky před vnějším 

napadením, a při jejich řešení a při ochraně kritické infrastruktury a odpovědnost za porušení 

těchto povinností. 

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. [8] 
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 Zákon o IZS vymezuje integrovaný záchranný systém, stanovuje složky integrovaného 

záchranného systému a jejich působnost, pokud tak nestanoví zvláštní právní předpis, 

působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků, práva  

a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na mimořádné události a při 

záchranných a likvidačních pracích a při ochraně obyvatelstva před a po dobu vyhlášení stavu 

nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu. 
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2 Základní pojmy 

 V druhé kapitole jsou vysvětleny základní pojmy vztahující se k tématu práce. Právě 

znalost správné terminologie je klíčovým bodem pro dobrou orientaci v dané problematice  

a pro správné pochopení celkového významu textu. 

Aktivum 

 Za aktivum je považováno vše, co má pro daný subjekt hodnotu, ale i subjekt samotný, 

neboť hrozba může působit na celou jeho existenci. Proto by měla být všechna aktiva 

odpovídajícím způsobem chráněna. [9] 

Zranitelnost 

 Zranitelnost je slabina, nedostatek nebo stav analyzovaného subjektu, který může 

hrozba využít pro uplatnění svého nežádoucího vlivu. Tato vlastnost vyjadřuje, jak citlivý je 

subjekt na působení dané hrozby. Existence zranitelnosti nezpůsobí škodu, protože musí 

existovat hrozba, která ji využije. Zranitelnost vznikne všude tam, kde dochází k interakci 

s hrozbou. [9] 

Riziko 

 Pro pojem riziko neexistuje pouze jedna uznávaná a univerzální definice. Musíme 

přihlédnout k oboru a účelu jeho využití, abychom mohli pojem riziko správně definovat. Pro 

oblast krizového řízení je možné riziko definovat jako možnost, že s určitou pravděpodobností 

vznikne událost, která je považována z bezpečnostního hlediska za nežádoucí. Při využití 

základních pojmů analýzy rizik je definice rizika vyjádřena: „Riziko je pravděpodobnost, že 

hrozba zneužije zranitelnost, překoná protiopatření a způsobí škodu.“ [9] 

Hrozba 

 Hrozba je síla, událost, aktivita nebo i osoba, která má nežádoucí vliv na aktiva nebo 

může poškodit celý objekt. Hrozby mohou být přírodního nebo lidského původu a mohou být 

náhodné či úmyslné. [9] 

Ohrožení 

 Ohrožení lze vyjádřit jako skutečnost, že existuje zranitelnost, která je zneužita 

hrozbou. Jde o aktivní vlastnost objektu způsobit negativní jev nebo škodu. [2] 
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Nebezpečí 

 Nebezpečí lze charakterizovat jako skrytou, ale podstatnou vlastnost, která může 

zapříčinit vznik škody nebo může způsobit neočekávaný negativní výsledek. Jde o zdroj 

možného ohrožení nebo škody. [2] 

Protiopatření 

 Protiopatření je vše, co bylo speciálně navrženo pro zmírnění působení hrozby, snížení 

zranitelnosti a ochraně aktiva. Cílem protiopatření je předejít škodě nebo zmírnit následky 

vzniklé škody. [9] 

Mimořádná událost 

 Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému definuje mimořádnou 

událost takto: „Škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy,  

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

provedení záchranných a likvidačních prací.“ [8] Podle příčiny vzniku dělíme mimořádné 

události na přírodní, antropogenní a kombinované. [10] Přehled mimořádných událostí je 

uveden na Obr. 1. 

 

 

Obr. 1 Přehled mimořádných událostí [10] 

  

Mimořádná 
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Krizová situace a krizové stavy 

 Krizová situace je každá mimořádná událost, která vyžaduje vyhlášení krizového 

stavu. Každý krizový stav, kterým je stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení nebo 

válečný stav, je charakterizován velikostí zasaženého území, délkou trvaní a tím kdo stav 

vyhlašuje. [10]  

Krizové řízení  

 Krizové řízení je souhrn řídících činností orgánů krizového řízení zaměřených na 

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

činností prováděných v souvislosti s přípravou na krizové situace, na jejich řešení nebo 

ochranu kritické infrastruktury. Krizové řízení je nedílnou součástí řízení státu, organizace či 

jiné instituce, která má zájem na svém udržitelném rozvoji. [11] 

Krizový štáb 

 Krizový štáb je pracovní orgán zřízený vedoucím pracovníkem organizační složky pro 

řešení mimořádných událostí nebo krizových situací. [11] 

Kritická infrastruktura 

 Kritickou infrastrukturou se rozumí prvek kritické infrastruktury nebo systém prvků 

kritické infrastruktury, narušení jeho funkce by mělo závažný dopad na bezpečnost státu, 

zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva, zdraví osob nebo ekonomiku státu. [4]  

Krizový scénář 

 Krizový scénář je dokument, který představuje popis situačních sledů v čase, popis 

události nebo událostí, situací, plánovaných postupů a způsobů jednání. Scénář se snaží 

zaznamenat předpokládanou budoucí situaci nebo sled budoucích událostí. [12] 

Zdravotnické zařízení 

 Zdravotnickým zařízením se rozumí určitý celek tvořený hmotnými, nehmotnými  

a osobními složkami, jenž je určený a způsobilý k výkonu zdravotní péče. [3] 
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3 Fakultní nemocnice Olomouc 

 Diplomová práce je řešena v prostředí Fakultní nemocnice Olomouc (dále jen FNOL). 

FNOL byla založena na dobu neurčitou rozhodnutím Ministra zdravotnictví ČR ze dne 25. 11. 

1990 jako samostatný právní subjekt - příspěvková organizace v přímé řídící působnosti 

Ministerstva zdravotnictví ČR. FNOL sídlí na adrese: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc. 

V čele organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr zdravotnictví. Ředitel 

jmenuje svého zástupce. [13] 

 FNOL je jedním z největších lůžkových zařízení v České republice. Je součástí 

sítě devíti fakultních nemocnic přímo řízených Ministerstvem zdravotnictví ČR. Je největším 

zdravotnickým zařízením v Olomouckém kraji a šestou největší nemocnicí v zemi. 

Olomoucká fakultní nemocnice poskytuje celé spektrum péče, od základní až po vysoce 

specializovanou. Zařízení má k dispozici padesát pracovišť, bezmála 1.400 lůžek a téměř 

3.200 zdravotnických i nezdravotnických profesionálů. [13] 

Organizační struktura FNOL je složena z těchto částí: 

 ředitel; 

 úsek léčebné péče; 

 ekonomický úsek; 

 obchodní úsek;  

 personální úsek; 

  úsek informačních technologií; 

 oddělení vědy a výzkumu;  

 odbor kvality;  

 právní odbor; 

 oddělení interního auditu;  

 lékárna; 

 kliniky, ústavy, oddělení a centra. [13] 
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3.1 Hlavní činnosti FNOL 

 Fakultní nemocnici Olomouc byly stanoveny tyto účely a to odpovídající předměty 

činnosti: 

 poskytuje zdravotní služby ve formě a druzích uvedených ve zřizovací listině a ve 

 vymezených medicínských oborech uvedených ve Statutu, poskytuje specializovanou  

 a vysoce specializovanou péči; 

 poskytuje zdravotnickou dopravní službu a přepravu pacientů neodkladné péče; 

 poskytuje zdravotní služby v rozsahu činnosti odběrových zařízení nebo tkáňových 

 zařízení; 

 poskytuje zdravotní služby v rozsahu činnosti zařízení transfuzní služby nebo krevní 

 banky; 

 poskytuje sociální služby; 

 provádí základní a aplikovaný výzkum, zavádění a ověřování nových metod, šíření jejich 

 výsledků prostřednictvím výuky a publikováním; provádí klinické hodnocení léčiv  

 a ověřování prostředků zdravotnické techniky; 

 plní úkoly spojené s integrovaným záchranným systémem, řešením mimořádných událostí 

 a krizových situací včetně úkolů spojených s obranou státu; 

 podílí se na odborné praxi žáků středních zdravotních škol, vyšších odborných škol  

 a vysokých škol 

  zajišťuje specializační vzdělávání pro lékaře, zubní lékaře a farmaceuty a vzdělávání  

 v programech určených pro nelékařské zdravotnické pracovníky; 

 zajišťuje činnost ekonomickou, provozní, technickou, investiční, administrativní a činnosti 

 obslužných provozů v rozsahu potřebném pro naplnění účelu svého zřízení. [13] 

3.2 Charakteristika areálu FNOL 

 V posledních letech byl ve FNOL dokončen projekt modernizace a dostavby. Moderní 

komplex výrazným způsobem zvyšuje úroveň diagnostické a léčebné péče v chirurgických 

oborech, intenzivní medicíně a resuscitační péči o nemocné z celé střední Moravy. Fakultní 

nemocnice Olomouc je špičkovým centrem v mnoha oborech současné medicíny. Významně 

působí i v oblasti vědy a výzkumu a vzdělávání budoucích zdravotníků. Nemocnice je 
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součástí národní sítě komplexních onkologických, hemato-onkologických, traumatologických, 

kardiovaskulárních a cerebrovaskulárních center. [13] 

 Areál Fakultní nemocnice Olomouc leží v jihozápadní části krajské metropole v místní 

části Nová ulice. Je lemován ulicemi Hněvotínská, Albertova, Brněnská, Vojanova a I. P. 

Pavlova. Umístění areálu nemocnice je výhodou v rámci dopravní infrastruktury. Výjezdové 

komunikace z areálu navazují na městský obchvat a následně se napojují na dálnice směr 

Prostějov, Ostrava, Hradec Králové.  

 Fakultní nemocnice je nemocnicí pavilónového typu. Areál tvoří komplex 

jednotlivých budov s rozdílnými výškovými úrovněmi. Každá budova je označena písmenem 

abecedy, které usnadňuje orientaci v areálu. Přímo v areálu zdravotnického zařízení je u všech 

vstupů a také na nejfrekventovanějších místech rozestavěno pět informačních tabulí se 

situačním plánem, který popisuje podrobné rozmístění jednotlivých klinik, ústavů a oddělení 

FNOL. [13] Orientační plán FNOL je zobrazen na Obr. 2. 

Níže je uvedeno rozdělení jednotlivých klinik a oddělení do příslušných budov. 

Budova A 

I. chirurgická a II. chirurgická klinika, urologie, plastická a estetická chirurgie, klinika 

anesteziologie a resuscitace, lékárna, sekretariáty klinik, intenzivní péče chirurgických oborů, 

kardiochirurgická klinika (JIP), centrální operační sály, centrální sterilizace, radiologická 

klinika, urgentní příjem, traumatologie, urodiagnostický trakt. 

Budova B 

Oddělení geriatrie, Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, oddělení intervenční radiologie. 

Budova C 

Gynekologicko – porodnická klinika. 

Budova D 

Katetrizační sály kardiologie, I. interní klinika ambulance a JIP, Klinika rehabilitace 

a tělovýchovného lékařství, urologická klinika – lůžkové oddělení, traumatologie – JIP, I. 

chirurgická klinika – JIP, II. chirurgická klinika (cévně transplantační) – JIP, 

kardiochirurgická klinika, plastická a estetická chirurgie – lůžkové oddělen, inspekční pokoje. 
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Budova E 

Oční klinika, otolaryngologická klinika (ORL). 

Budova F 

Oddělení alergologie a imunologie, Ústav imunologie. 

Budova G 

II. interní klinika. 

Budova H 

Klinika plicních nemocí a TBC, onkologická klinika, radioterapeutické oddělení. 

Budova I 

Oddělení klinické biochemie a imunogenetiky. 

Budova J 

III. interní klinika – ambulance a lůžkové oddělení, klinika nukleární. 

Budova K 

Hematoonkologická klinika – ambulance. 

Budova L 

Hematoonkologická klinika, transfúzní oddělení, krevní banka, klinika rehabilitace  

a tělovýchovného lékařství. 

Budova M 

Neurologická klinika, neurochirurgická klinika, oddělení klinické logopedie. 

Budova N 

Hlavní lékárna. 

Budova O 

Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství, sociální oddělení, oddělení informatiky, 

klinika chorob kožních a pohlavních, klinika pracovního lékařství a cestovní medicíny. 
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Budova P  

Parkoviště. 

Budova Q 

Dětská klinika, Ústav genetiky a fetální medicíny. 

Budova R 

Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie. 

Budova S 

Ortopedická klinika. 

Budova T 

Dětská psychiatrická klinika. 

Budova U 

Psychiatrická klinika – lůžkové oddělení. 

Budova V 

Psychiatrická klinika – ambulantní oddělení. 

Budova W 

Ředitelství FN Olomouc. 

Budova X 

Sklad textilu a zdravotnického materiálu, ústavní prádelna oddělení závodního stravování. 

Budova Y 

Centrální kuchyně a oddělení závodního stravování, Oddělení léčební výživy. 

Budova Z 

Teoretické ústavy Lékařské fakulty Univerzity Palackého, Ústav farmakologie, 

mikrobiologie, patologie, soudního lékařství a medicínského práva. [13] 
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Obr. 2 Orientační plán areálu FNOL [13] 
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4 Vyhodnocení nejzávažnější hrozby pro fungování Fakultní 

nemocnice Olomouc 

 V souladu s cílem práce, který směřuje k vytvoření scénáře průběhu mimořádné 

události, je potřeba v první řadě posoudit rizika, kterým musí organizace čelit a vyhodnotit 

riziko nejzávažnější.  

 Posuzování rizik je celkovým procesem identifikace, analýzy a hodnocení 

jednotlivých rizik. Pomáhá snížit potencionální následky a pravděpodobnost vzniku rizika. 

Posuzování rizik umožňuje odpovědným osobám (subjektům) lépe chápat rizika. Pochopení 

rizik poskytuje základ pro rozhodování o nejvhodnějším postupu, který má být použit pro 

ošetření rizik. Výstup posuzování rizik je vstupem do procesů rozhodování dané organizace. 

[1] 

Použitý model posouzení rizik v rámci obecnějšího procesu řízení rizik je zobrazen na  

Obr. 3. 

 

 

 

Obr. 3 Klíčové procesy řízení rizik [6] 
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4.1 Identifikace nebezpečí 

 Identifikace nebezpečí je proces nalezení, rozpoznání a zaznamenání nebezpečí. Jeho 

účelem je zjistit, co by se mohlo stát nebo jaké by mohly nastat situace. [6] To zahrnuje 

zjištění příčin, událostí, situací a okolností, které by mohly vést k dopadu na chráněné zájmy 

nebo jejich iniciace může způsobit ztráty na životech, zdraví lidí, infrastruktuře, životním 

prostředí a majetku. [1] 

 Nebezpečí pro zdravotnické zařízení jsou dána buď ohrožením, které se může 

vyskytnout v jejich areálu nebo ohrožením vlivem její vlastní zranitelnosti. [14] Z toho plyne, 

že nebezpečí lze rozdělit na vnitřní a vnější. Vnitřní nebezpečí se nachází uvnitř subjektu, na 

rozdíl od vnějších, kde hrozba působí zvenčí. [15] 

 Pro identifikaci nebezpečí lze vycházet ze seznamu nebezpečí, vyplývajících ze 

statistik, z vlastních zkušeností, z průzkumů dříve provedených analýz. [9] Využít lze také 

některou z metod identifikace nebezpečí: brainstorming, posouzení dokumentace, 

strukturované rozhovory a diskuze s experty, Metoda Delphi, aj. [16] 

 Při identifikaci rizik zvolené nemocnice bylo nebezpečí také rozděleno na vnitřní  

a vnější. K identifikaci vnějších nebezpečí zvolené nemocnice byla z výše zmiňovaných 

metod využita metoda posouzení dokumentace a strukturované rozhovory a diskuze s experty. 

Základními dokumenty, které byly posouzeny, byla: 

 Analýzu hrozeb pro ČR schválena usnesením vlády ČR ze dne 27. 4. 2016 č. 369 [17]; 

 Analýza rizik pro území Olomouckého kraje, která je součástí Krizové plánu 

Olomouckého kraje dle zákona 240/2000Sb. [18]; 

 Plán krizové připravenosti FNOL [19]; 

  Vnitřní nebezpečí byla identifikována na základě rozhovoru s pracovníkem krizového 

řízení FNOL. Možná ohrožení nemocnice jsou uvedena v Tab. 1. 
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Tab. 1 Seznam nebezpečí ohrožující chod nemocnice 

Pořadí Vnější nebezpečí 

1. Povodeň velkého rozsahu 

2. Sněhová kalamita, větrné bouře, vichřice, smrště 

3. Pandemie 

4. 
Narušení dodávek plynu velkého rozsahu 

5. 
Narušení dodávek elektrické energie velkého rozsahu 

6. 
Narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu 

7. Narušení dodávek pitné vody velkého rozsahu 

 Vnitřní nebezpečí 

8. Požár 

9. Nástražné zařízení 

10. Únik radioaktivních či toxických látek 

 

4.2 Multikriteriální analýza a hodnocení rizik 

 Analýza rizik je strukturovaný proces spočívající v definování hrozeb, 

pravděpodobnosti jejich uskutečnění a dopadu na aktiva, tedy stanovení rizik a jejich 

závažnosti.  Přináší odpověď na otázku jakým hrozbám je subjekt vystaven, jak moc je 

subjekt vůči těmto hrozbám zranitelný, jak vysoká je pravděpodobnost, že hrozba zneužije 

určitou zranitelnost a jaký dopad by to na subjekt mohlo mít. [9] 
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 Analýza výše identifikovaných nebezpečí byla provedena multikriteriální analýzou. 

Tato semikvalitativní metoda využívá kvalitativní stupnici s přiřazením odpovídajících 

hodnot. Výhodou této metody je širší stupnice hodnocení. [1] 

 Cílem analýzy a následného hodnocení rizik, je vybrat nejzávažnější ze skupiny 

posuzovaných nebezpečí, případně seřadit tato nebezpečí podle významnosti. Analýza byla 

realizována autorkou práce a konzultována pracovníkem krizového managementu FNOL.  

Jednotlivé kroky multikriteriální analýzy: 

 soupis možných nebezpečí; 

 definování kritérií; 

 hodnocení kriterií; 

 stanovení vah kritérií; 

 rozhodnutí. [1] 

4.2.1 Definování a hodnocení kritérií 

 Vhodně určená kritéria jsou nejdůležitějším krokem multikriteriální analýzy. 

Opomenutím významného kritéria dochází k znehodnocení celé analýzy, proto je nezbytné 

tomuto kroku věnovat maximální pozornost. Kritéria mohou být vyjádřena kvantitativně, pak 

jsou vyjádřena pomocí čísel nebo kvalitativně, a to jsou vyjádřena pomocí slovních spojení. 

Pro každé kritérium je nutné zavést bodovací stupnici. Při zavádění bodovací stupnice musí 

být zvolen její vhodný rozsah. Při zpracování multikriteriální analýzy je zvolena tříbodová 

stupnice, ale při zpracování složitějších procesů lze zvolit i vícebodové stupnice. V rámci 

multikriteriální analýzy je vždy uvažováno s tzv. nejhorším možným případem daného typu 

nebezpečí. [1] Koeficienty stanovuje krizový manažer na základě expertního posouzení  

a znalosti prostředí, v této práci je stanovila autorka práce. Definování a hodnocení kritérií je 

uvedeno v Tab. 2. 

 Jedním z nejvýznamnějších kriterií je kritérium smrtelných dopadů, které se stanovuje 

jako složenina dvou dílčích koeficientů vyjadřujících smrtelné dopady (K01) a ohrožení osob 

(K02 ). [1] 
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K0 = K01* K02 /2 (1) 

Kde: 

K0 - koeficient smrtelných dopadů 

K01 - koeficient smrtelných dopadů 

K02 - koeficient ohrožení osob 

 

Pro určení úrovně rizika vycházíme ze vztahu: 

R= F*N  (2) 

Kde: 

R – úroveň rizika 

F  – koeficientem četnosti možné aktivace konkrétního typu nebezpečí 

N – jsou souhrnným vyjádřením nepříznivých účinků (dopadů) události či jevu schopného 

  poškodit chráněné zájmy, vycházíme ze vztahu: 

 

N = (K0 * VK0) + (KU * VKU) + (KE * VKE) + (KI * VKI) (3)  

Kde: 

K0  – koeficient smrtelných dopadů 

VK0 – váha koeficientu smrtelných dopadů 

KU – koeficient zasaženého území v areálu nemocnice 

VKU – váha koeficientu zasaženého území v areálu nemocnice 

KE – koeficient ekonomických dopadů 

VKE  – váha koeficientu ekonomických dopadů 

KI – koeficient dopadů na zdravotnickou infrastukturu 

VKI – váha koeficientu dopadů na zdravotnickou infrastrukturu 
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Tab. 2 Určení kritérií 

Koeficient četnosti (frekvence) F 

časové údobí frekvence možné aktivace nebezpečí  

1* za 12 měsíců 3 

1* za několik málo let (1 – 5 let) 2 

1* za více než 5 let 1 

Dílčí koeficient smrtelných dopadů  K01 

smrtelné dopady   

51 a více mrtvých 3 

11 – 50 mrtvých 2 

bez úmrtí – 10 mrtvých 1 

Dílčí koeficient smrtelných dopadů K02  

ohrožení osob   

50 a více ohrožených osob 3 

1 – 50 ohrožených osob 2 

bez ohrožení osob 1 

Koeficient zasaženého území v areálu nemocnice KU 

   

areál nemocnice 3 

pouze vybraná oddělení nemocnice 2 

za hranicemi areálu nemocnice bez přímého ohrožení 1 

Koeficient ekonomických dopadů KE  

Přímé škody a náklady   

1 mil. a více Kč 3 

0,5 – 1 mil. Kč 2 

do 0,5 mil. Kč 1 

Koeficient dopadů na zdravotnickou infrastrukturu KI  

Poskytnutí lékařské péče  

výrazné omezení poskytnutí služeb a péče 3 

částečné omezení péče (lze řešit náhradním způsobem) 2 

bez omezení péče 1 
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4.2.2 Stanovení vah kritérií 

 Následujícím krokem multikriteriální analýzy je preference jednotlivých kritérií, což 

znamená určit vyšší důležitost konkrétního kritéria vůči kritériím ostatním. Jedná se  

o seřazení kritérií dle pořadí od nejdůležitějšího k nejméně důležitému. V praxi se nejčastěji 

využívá stanovování váhy kritérií, která určují důležitost konkrétního kritéria vůči ostatním 

hodnoceným kritériím. Váhy kritérií nabývají hodnot z intervalu ˂ 0; 1 ˃, tyto hodnoty 

reprezentují jejich relativní důležitost. Čím je kritérium významnější, tím je váha kritéria 

vyšší. [1]  

 K určení vah kritérií je nejčastěji využívána:  

 metoda párového posouzení ve Füllerově trojúhelníku; 

 metoda pořadí; 

 bodovací metoda.[1] 

 Pro stanovení vah kritérií pro zpracovanou multikriteriální analýzu byla zvolena 

metoda párového posouzení ve Füllerově trojúhelníku.  

Metoda párového posouzení ve Füllerově trojúhelníku 

 Tato metoda se využívá při určení vah při větším počtu kritérií, kdy je obtížné jejich 

vzájemné porovnáni. Kritéria musí být očíslována. Jednotlivá kritéria mohou být seřazena  

a očíslována v libovolném pořadí, jelikož pořadí kritérií výsledek nijak neovlivňuje. Tělo 

Füllerova trojúhelníku je tvořeno dvojitými řádky, ve kterých má první řádek pořadovou 

hodnotu kritéria a druhý řádek hodnotu dalších kritérií. Každý dvojřádek vždy začíná 

hodnotou bez druhé párové hodnoty, abychom odstranili teoretickou možnost, že kritérium 

nebude nikdy vybráno a mělo by výslednou nulovou hodnotu. Na jednotlivých řádcích jsou 

pak párově kritéria posuzována z hlediska jejich významnosti. V těle trojúhelníku zapíšeme, 

např. tučně či barevně to kritérium, které je ve dvojici preferováno. Následně se určuje počet 

preferencí, tedy, kolikrát bylo kritérium určeno jako významnější. Váha každého kritéria je 

podíl konkrétní hodnoty „Počet preferencí“ a sumy hodnot v tomto sloupci. Suma všech vah 

je vždy rovna hodnotě 1. [1]  Váhy jednotlivých kritérií jsou stanoveny v Tab. 3. 
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Tab. 3 Určení vah kritérií metodou Füllerova trojúhelníku 

Kritérium 
Tělo Füllerova 

trojúhelníku 

Počet 

preferencí 
Váha 

1. Ohrožení osob 
1 1 1 1 

4 0,4 
 2 3 4 

2. Zasažení území 
 2 2 2 

2 0,2 
  3 4 

3. Ekonomických 

dopadů 

  3 3 
2 0,2 

   4 

4. Dopadů na 

infrastrukturu 

nemocnice 

   4 2 0,2 

 Suma = 10 Suma = 1 

 Vlastní zpracování 

4.2.3 Rozhodnutí a stanovení nejzávažnější hrozby pro FNOL 

 Posledním krokem multikriteriální analýzy je stanovení nejvýznamnějšího rizika 

pomocí metody pořadí. Tato metoda je založena na převedení kritérií na hodnoty pořadí, kdy 

jsou jednotlivé hodnoty ve všech kritériích převedeny na pořadí. Pořadí je stanoveno od 

nejvyšší úrovně rizika po nejnižší úroveň rizika. Riziko, které je první v pořadí, je 

nejzávažnější riziko. [1] 

 Rozdíly mezi jednotlivými hodnotami úrovně rizika nejsou markantní, což je 

způsobeno rozsahem bodové stupnice a závažností jednotlivých rizik.  

 Výsledky multikriteriální analýzy byly diskutovány s pracovníkem krizového řízení 

nemocnice, který s výsledky plně souhlasí. Nelze pochybovat o tom, že pandemie chřipky 

představuje závažné ohrožení nemocnice. Provedení multikriteriání analýzy je uvedeno  

v Tab. 4 a Tab. 5. 
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Tab. 4 Multikriteriální analýza pro identifikovaná rizika – 1. část 

Multikriteriální analýza 

Váhy kritérií dle Füllerově trojúhelníku VK0 VKU VKE VKI 

 0,4 0,2 0,2 0,2 

Poř. č. Nebezpečí F K01 K02 K0 KU KE KI 

1. Povodeň velkého rozsahu 1 1 3 2 1 1 1 

2. Sněhová kalamita,  1 1 2 1,5 3 1 1 

3. Pandemie 1 3 3 3 3 3 3 

4. Narušení dodávek plynu 

velkého rozsahu 
1 1 2 1,5 3 1 2 

5. Narušení dodávek elektrické 

energie velkého rozsahu 
1 1 3 2 3 3 3 

6. 
Narušení dodávek ropy a 

ropných produktů velkého 

rozsahu 

1 1 3 2 3 2 3 

7. 
Narušení dodávek pitné 

vody velkého rozsahu 1 1 3 2 3 2 3 

8. Požár 1 2 2 2 2 3 2 

9. Nástražné zařízení 1 2 2 2 2 3 2 

10. 
Únik radioaktivních či 

toxických látek 1 2 2 2 2 2 2 

 Vlastní zpracování 
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Tab. 5 Multikriteriální analýza pro identifikovaná rizika – 2. část 

 Multikriteriální analýza 

Poř. č. Nebezpečí N R Poř.  

1. 
Povodeň velkého 

rozsahu 1,4 1,4 8.  

2. 
Sněhová 

kalamita 1,6 1,6 7.  

3. Pandemie 2,8 2,8 1. 

Pandemie dle analýzy představuje 

nejvyšší riziko pro poskytování 

nemocniční péče 

4. 
Narušení 

dodávek plynu 

velkého rozsahu 

1,8 1,8 6.  

5. 

Narušení 

dodávek 

elektrické 

energie velkého 

rozsahu 

2,6 2,6 2.  

6. 

Narušení 

dodávek ropy a 

ropných 

produktů velkého 

rozsahu 

2,4 2,4 3.  

7. 

Narušení 

dodávek pitné 

vody velkého 

rozsahu 

2,2 2,2 4.  

8. Požár 2,2 2,2 4.  

9. 
Nástražné 

zařízení 2,2 2,2 4.  

10. 
Únik 

radioaktivních či 

toxických látek 
2 2 5.  

Vlastní zpracování 
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5 Východiska tvorby krizového scénáře pandemie chřipky ve 

FNOL 

 Na základě identifikace, analýzy a hodnocení rizik byla pandemie chřipky 

v předchozích kapitolách vyhodnocena jako nejzávažnější riziko ohrožující fungování 

Fakultní nemocnice Olomouc. Tato kapitola rozpracovává východiska tvorby krizového 

scénáře pandemie chřipky ve FNOL.  

 V rámci řízení rizik může být krizový scénář považovaný za součást ošetření rizik. 

Cílem ošetření rizik je navrhnutí opatření k eliminaci jejich výskytu nebo snížení jejich 

dopadů. [6] 

 Ošetření rizik FNOL, je proces, který zajistí rychlý a efektivní zásah, včasné a účinné 

použití sil a prostředků, opatření a eliminuje ztráty na životech, a tedy i tvorbu krizového 

scénáře. Práce se opírá o několik zdrojů: 

 teorie tvorby krizového scénáře; 

 systém krizového řízení a plánování České republiky; 

 systém krizové připravenosti zdravotnictví ČR; 

 systém krizové připravenosti zdravotnického zařízení; 

 poznatky o pandemii chřipky. 

 V návaznosti na tato východiska, která jsou v této kapitole charakterizována, je 

v navazující kapitole 6 vypracován scénář průběhu krizové události vypuknutí pandemie 

chřipky ve FNOL.  

5.1  Teorie tvorby krizových scénářů 

 Východiskem pro vytvoření krizového scénáře je analýza rizik. Pokud je známo riziko, 

které může způsobit vznik mimořádné události a jen se neví, kdy bude působit, tak pro takové 

situace je nutné zpracovat scénář. [20] 

 Scénář představuje popis situačních sledů v čase, popis události nebo událostí, situací, 

plánovaných postupů a způsobů jednání. Scénář se snaží zaznamenat předpokládanou budoucí 

situaci nebo sled budoucích událostí, zjednodušeně řečeno, co všechno se může stát. Nejde 
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tedy o přesnou predikci budoucího vývoje, ale o jeho možný vývoj na základě současných 

informací o daném jevu. [12]  

 Z hlediska krizového řízení lze metodu scénářů využít pro popis možné budoucí 

„krizové situace“ a jejího průběhu v čase a v prostoru. Krizový scénář zachycuje vývoj 

budoucí „krizové situace“. Měl by být hlavně založen na reálných skutečnostech a podpořit 

krizové řízení a připravenost organizace čelit potenciálním „krizovým situacím“. Výhodou 

krizového scénáře je, že tvoří podklad pro krizové řízení, slouží ke zpracování krizového 

plánu a tím zvyšuje schopnost organizace čelit „krizovým situacím“. Hlavní nevýhoda 

spočívá v tom, že se jedná pouze o popis možného průběhu situace, ale ve skutečnosti se 

může „krizová situace“ vyvíjet odlišně, než popisuje krizový scénář. [12] 

 Z výše uvedené definice vyplývá, že krizový scénář je dokument, který pouze popisuje 

možný průběh „krizové situace“. Souhrn opatření a postupů, které přispívají k řešení 

vzniklých „krizový situací“, je popsán v krizovém plánu, jež by měl na krizový scénář 

navazovat. [19] 

Krizový scénář má dát odpověď na následující otázky: 

 Na které krizové situace se může podnik připravit? 

 Jaká je možnost jejich výskytu? 

 Jaké mohou být jejich následky? 

 Jaký může být z hlediska času jejich průběh? 

 Jaká opatření mohou být zavedena, aby se snížil dopad krizových situací? 

 Jaký je postup zvládnutí krizové situace? 

 Jakým způsobem jsou vymezeny pravomoci a odpovědnost? [12] 

 Krizový scénář musí být stručný, přehledný a výstižný dokument vytvořený 

k akceschopnosti subjektu při vzniku „krizové situace“. Čím je stručnější a vystižnější, tím  

v něm bude lepší orientace a následně lepší plnění postupů z něj vyplývajících. Krizový 

scénář není závazně předepsán a ani neexistuje jednotná forma jeho zpracování. Cílem 

krizového scénáře je vytvoření podkladu pro krizové řízení a pro zpracování krizového plánu, 

čímž se zvýší schopnost objektu obstát v „krizové situaci“. [20] 



35 

 

5.1.1 Rozdělení krizových scénářů 

Krizové scénáře lze dělit podle několika hledisek: 

1. Krizové scénáře podle uživatele: 

 Krizové scénáře pro nadnárodní útvary – určeny pro mezinárodní organizace. Zpracování 

 se týká těch situací, ke kterým se vztahuje jejich kompetence. 

 Krizové scénáře pro státy – jejich zpracování podléhá jednotlivý státům. 

 Krizové scénáře pro regiony a obce – krizové scénáře určeny k regionálnímu užití. Jsou to 

 v podstatě krizové scénáře z vyšší úrovně rozpracované pro menší územní celky. 

 Krizové scénáře pro objekty – uživateli jsou jednotlivé objekty. Vytvářejí se pro množství 

 situací, které jsou různé pro každý objekt. [20] 

2. Krizové scénáře podle řešené události: 

   Krizové scénáře pro konkrétní situaci – scénáře popisují problematiku řešení situace, která 

 již nastala. 

   Krizové scénáře pro nepředvídatelné situace – jde o obecnější scénář. Scénář se snaží 

 popsat sled událostí u situací, které ještě nevznikly. [20] 

3. Krizové scénáře podle osoby, která je vytvořila: 

 Vlastní krizový scénář – krizový scénář si vytvořila organizace sama. 

 Cizí krizový scénář – krizový scénář byl vytvořen specialisty. [20] 

5.2  Krizové řízení a plánování České republiky 

Krizové řízení je systém vytvořený k zajištění připravenosti ČR na krizové situace, k jejich 

řešení a k ochraně kritické infrastruktury. Podle zákona 240/2000 Sb. je krizové řízení 

definováno takto: „Krizové řízení je souhrn řídících činností orgánů krizového řízení 

zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik a plánování, organizování, 

realizaci a kontrolu činnosti prováděných v souvislosti s přípravou na krizové situace a jejich 

řešení, nebo ochranu kritické infrastruktury.“ [7] 

 Výkonný prvkem krizového řízení jsou zákonem jmenované orgány krizového řízení, 

které nesou odpovědnost za připravenost v oblasti krizového řízení ve své působnosti a které 

jsou předurčené k řešení krizových situací. 
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Orgány krizového řízení v ČR podle zákona 240/2000 Sb.: 

 vláda; 

 ministerstva a jiné správní úřady; 

 Česká národní banka; 

 orgány kraje; 

 orgány obcí, zejména obcí s rozšířenou působností. [7] 

 Krizové plánování je klíčovou činnosti při přípravě na řešení mimořádných událostí  

a krizových situací. Právní předpisy ČR odlišují dva typy plánování: havarijní plánování, 

jehož součástí je Havarijní plán kraje a krizové plánování. [4]  

5.3  Krizová připravenost zdravotnictví ČR 

 Rozhodujícím úkolem krizové připravenosti je schopnost rychle a efektivně zasáhnout 

proti krizovým jevům, včas a účinně použít krizová opatření, síly a prostředky a eliminovat 

ztráty na životech a zdraví. [21] 

 Ministerstvo zdravotnictví vytvořilo strategický dokument Koncepce zajištění krizové 

připravenosti zdravotnictví v ČR [22], který stanovuje nezbytné předpoklady k dosažení 

cílového stavu krizové připravenosti. Krizová připravenost zdravotnictví se realizuje za 

účelem optimální připravenosti systému zdravotnictví k plnění bezpečnostních úkolů na třech 

úrovních: 

 Permanentní připravenost k okamžité změně režimu činnosti v systému při vzniku 

 situace s hromadným postižením osob na zdraví při vzniku mimořádných událostech 

 velkého rozsahu. Hlavním nástrojem koordinace příprav je traumatologické plánování 

 v rámci havarijního plánování vázané na zákon 239/2000 Sb., o integrovaném 

 záchranném systému. [4] 

 Připravenost k zajištění služeb péče o zdraví obyvatelstvu při krizových situacích mimo 

 vojenské ohrožení státu, s předpokladem zavedení systému nouzového 

 hospodářství, včetně režimu činnosti systému spojeného se zavedením dočasných 

 krizových patření v oblasti nezbytné regulace dostupnosti a rozsahu poskytované péče, 

 léčiv a zdravotnických prostředků. Hlavním nástrojem koordinace příprav je krizové 

 plánování vycházející ze zákona 240/2000 Sb., o krizovém řízení. [4] 
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 Připravenost k zachování schopnosti systému dodávat služby odborné péče o zdraví 

 v situaci vojenského ohrožení, s předpokladem zavedení systému hospodářské 

 mobilizace. Hlavní nástrojem koordinace příprav je obranné plánování vázané na zákon 

 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR. [4] 

 Jako orgány krizové připravenosti resortu zdravotnictví lze charakterizovat územně 

příslušné orgány státní správy, samosprávy a poskytovatelů zdravotních služeb, které mají 

zajistit nezbytnou zdravotní péči obyvatelstvu. [23] 

Jedná se o: 

 Ministerstvo zdravotnictví 

 Ministerstvo zdravotnictví je ústředním správním úřadem pro zdravotnictví. 

Ministerstvo zajišťuje ve své působnosti připravenost na řešení krizových situací. Za tímto 

účelem zpracovává krizový plán a zřizuje krizový štáb jako pracovní orgán k přípravě na 

krizové situace, a jejich řešení. Předsedou krizového štábu je ministr, který určuje další členy, 

úkoly, věcné, organizační a administrativní podmínky pro jeho činnost. [23] 

 Krajský úřad 

 Hejtman jako čelní představitel krajské samosprávy zajišťuje připravenost kraje na 

řešení krizových situací. Za tímto účelem zřizuje a řídí bezpečnostní radu kraje a zřizuje a řídí 

krizový štáb kraje. Bezpečnostní rada kraje prostřednictvím odborné pracovní skupiny pro 

zdravotnictví koordinuje krizovou připravenost zdravotnictví v kraji, a to i ve spolupráci  

s poskytovatelem zdravotních služeb zřizovaných Ministerstvem zdravotnictví a s příslušnou 

krajskou hygienickou stanicí. [23] 

 

5.4 Krizová připravenost zdravotnických zařízení  

 Nemocnice, jako zdravotnické zařízení s nepřetržitým provozem, je v systému krizové 

připravenosti dodavatelem zdravotní péče, a jako taková zajišťuje svou krizovou připravenost 

s cílem zabezpečit trvalé dodávky spektra služeb. Z hlediska potřeb krizové připravenosti je 

rozhodující působnost příslušných orgánů krizového řízení, vůči nimž plní nemocnice 

stanovené úkoly krizové připravenosti. Resortní příslušnost uplatňuje Ministerstvo 

zdravotnictví, jež je povinno zpracovávat krizový plán rezortu a územní příslušnost uplatňuje 
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krajský úřad, který je oprávněn za účelem přípravy na krizové situace shromažďovat  

a evidovat údaje o kapacitách nemocnic, tedy takové údaje, které jsou nezbytné pro 

zpracování krizového plánu kraje. Všechna potřebná data jsou soustředěna v Plánu krizové 

připravenosti nemocnice, který upravuje přípravu nemocnice na řešení krizových situací. [3] 

 Krizová připravenost zdravotnického zařízení musí zajistit, že nevznikne žádná 

nepředvídatelná situace, na kterou nebude toto zařízení schopno reagovat. Systém krizového 

řízení by měl být nástrojem kontinuity fungování zdravotnického zařízení při všech typech 

mimořádných událostí a za krizových situací vně i uvnitř zřízení. [23] 

 Součástí systému krizové připravenosti zdravotnického zařízení je krizový 

management nemocnice a příslušné dokumenty a postupy v souladu s platnou legislativou. 

5.4.1 Krizový management nemocnice 

 Pro plnění úkolů na úseku krizové připravenosti nemocnice je zřízen krizový 

management nemocnice. Jedná se o trvalý pracovní aparát ředitele nemocnice, který nese 

přímou odpovědnost za naplnění požadavků krizové připravenosti a který je profesně 

způsobilý pro řízení příprav v nemocnici. Za celkový stav krizové připravenosti nemocnice je 

odpovědný její ředitel, který si zřizuje krizový štáb jako pracovní orgán krizového řízení. 

Zřízení krizového štábu nemocnice není uloženo zákonem. Jeho zřízení je závislé na vlastním 

rozhodnutí ředitele nemocnice, neboť je v zájmu zajištění kontinuity plnění úkolů krizového 

řízení. Protože zřízení krizového štábu nemocnice nevychází ze zákona, tak různé nemocnice 

mohou mít různé složení krizového štábu s rozdílným počtem členů. [3] 

5.4.2 Dokumenty krizové připravenosti zdravotnického zařízení 

 Krizová připravenost zdravotnického zařízení musí být podložena odpovídajícími 

plány, které jsou v souladu s platnou legislativou a které zajistí rychlý a efektivní zásah, 

včasné a účinné použití sil a prostředků, opatření a eliminují ztráty na životech. [21] 

Hlavní součásti krizové připravenosti zdravotnického zařízení jsou: 

 části zaměřené na zvládání hromadného příjmu raněných a nemocných: 

- traumatologický plán; 

- pandemický plán. [21] 
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 části zaměřené na zvládání vnitřního nebezpečí či zevního ohrožení, výpadky 

 technologických systémů, energií a dalších poruch chodu nemocnice: 

- evakuační plán; 

- krizové operační postupy. [21] 

5.5 Pandemie chřipky 

5.5.1 Definice chřipky 

 Chřipka je akutní virová infekce dýchacích cest s krátkou inkubační dobou (18 – 48 

hodin). Nákaza se přenáší zejména vzdušnou cestou drobnými kapénkami. Typický je náhlý  

a prudký nástup systémových projevů (vysoká teplota 38 – 41 °C, zimnice, difúzní bolest 

celého těla, kloubů i svalů, slabost, malátnost, nechutenství, bolest hlavy a suchý dráždivý 

kašel). [24] 

5.5.2 Definice pandemie chřipky 

 Světová zdravotnická organizace (dále jen WHO) definuje pandemii chřipky jako 

šíření pandemického viru v komunitách alespoň dvou zemích jednoho WHO regionu  

a alespoň v jedné zemi z dalšího WHO regionu. Lze říci, že pandemie chřipky je epidemie 

velkého rozsahu zasahující celé kontinenty. Jedná se tedy o výskyt onemocnění s vysokou 

incidencí na velkém území (kontinentech) za určitý časový úsek. [25] 

 Chřipkový virus je zastoupen rody A, B, C. Chřipka jako taková představuje unikátní 

typ onemocnění, jehož nejdůležitějším rysem je stálá evoluce jejího původce. Pandemický 

virus může vzniknout dvěma různými způsoby: reassortmentem, kdy dojde k výměně 

některých segmentů lidského kmene za segmenty zvířecí a adaptivní mutací, při kterém se 

zvířecí virus humanizuje a postupně získá schopnost masivního šíření a infikování člověka.  

[25]  

 Pandemie chřipky vzniká v situaci, kdy je infekční onemocnění vyvolané zcela novým 

typem viru se zcela novými antigenními vlastnostmi nebo návratem subtypu, který již 

v populaci cirkuloval, poté vymizel a po dlouhou dobu se jako lidský patogen neuplatnil. 

Podle údajů z předešlých pandemií je třeba u pandemické chřipky počítat s klinickými 

příznaky a komplikacemi i mimo respirační trakt, což při běžné chřipkové epidemii nebývá 
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obvyklé. Klinický průběh závisí na mnoha proměnných: virulenci vyvolávajícího agens, věku 

pacienta, stavu imunity, případně základní chronické chorobě, zejména srdeční a plicní. [26] 

5.5.3 Fáze pandemie chřipky 

 WHO definovala 4 období pandemie chřipky, které probíhají v 6 fázích a umožňují 

lépe popsat jednotlivé kroky nutné ke zvládání pandemie. V Pandemickém plánu ČR jsou 

jednotlivé fáze podrobně zpracované a rozděleny na interpandemické období, období 

pandemické pohotovosti, období pandemie, období post - peak, období možné nové vlny  

a post - pandemické období. [25] 

Podrobnější přehled a popis jednotlivých fází je uveden v Tab. 6. 

Tab. 6 Podrobný popis pandemických fází [25] 

Období Fáze 

Interpandemické 

období - 

nejistá 

pravděpodobnost 

vzniku pandemie 

1 

Žádný zvířecí chřipkový virus nezpůsobil humánní 

infekci. V této fázi nejsou zjištěny žádné nové podtypy 

chřipkového viru u lidí. 

Hlavní cíl: posílení připravenosti na pandemii chřipky 

na všech úrovních – globální, národní i regionální.   

2 

Zvířecí chřipkový virus cirkulující u domácích či divoce 

žijících zvířat způsobil izolovanou humánní infekci a je 

tudíž považován za potenciální pandemickou hrozbu.  

Hlavní cíl: posílení připravenosti na pandemii chřipky 

na všech úrovních – globální, národní i regionální.   
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3 

Chřipkový virus (zvířecí nebo reasortanta lidského  

a zvířecího viru) způsobil sporadické případy nebo malé 

epidemie onemocnění u lidí, ale nevyústil v mezilidský 

přenos dostatečný pro zapříčinění epidemií na úrovni 

komunit. 

Hlavní cíl: posílení připravenosti na pandemii chřipky 

na všech úrovních – globální, národní i regionální  

a zajištění rychlé charakteristiky nového agens a včasné 

zjišťování, oznamování a reakce na další případy 

nemoci.  

Období pandemické 

pohotovosti – 

střední až vysoká 

pravděpodobnost 

vzniku pandemie 

4 

Mezilidský přenos chřipkového viru (zvířecího nebo 

reasortanty lidského a zvířecího viru) schopného 

způsobit epidemie na úrovni komunit.  

Objevují se malá ohniska s omezeným přenosem nákazy 

z člověka na člověka, ale šíření je vysoce lokalizováno, 

což naznačuje, že virus není patřičně přizpůsoben pro 

interhumánní přenos.  

Hlavní cíl: udržet nový virus v omezených ohniscích 

nebo zpozdit šíření, aby se získal čas na provedení 

opatření k připravenosti, včetně vyvinutí vakcíny.  
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5 

Virus způsobil epidemie na úrovni komunit ve dvou 

nebo více zemích jednoho WHO regionu. Objevují se 

větší ohniska infekce, ale šíření nákazy z člověka na 

člověka je dosud lokalizováno.  

Hlavní cíl: vyvinutí maximálního úsilí o omezení nebo 

zpoždění šíření nákazy a získání času k provedení 

opatření v reakci na pandemii, včetně vyvinutí vakcíny. 

Dochází k přesměrování aktivit z oblasti připravenosti  

k odpovědi na globální úrovni tak, aby byl co možná 

nejvíce redukován dopad pandemie na společnost. 

Období pandemie 6 

Virus způsobil epidemie na úrovni komunit ve dvou 

nebo více zemích jednoho WHO regionu a navíc  

v alespoň jedné zemi jiného WHO regionu.  

Hlavní cíl: co možná nejvíce redukovat dopad pandemie 

na společnost. Pandemie je epidemie velkého rozsahu 

zasahující celé kontinenty. Jedná se tedy o výskyt 

onemocnění s vysokou incidencí na velkém území 

(kontinent) za určité časové období. Tento stupeň není 

stupněm klinické závažnosti onemocnění, nýbrž 

znamená, že onemocnění (infekce) postihla již řadu 

kontinentů. Aktivity směřují zejména k redukci dopadu 

pandemie na společnost.  

Období post - peak  

Výskyt pandemické chřipky se ve většině zemí  

s adekvátní surveillance (sledování) dostal za vrchol.  

Hlavní cíl: koncentrovat aktivity na zdravotní a sociální 

dopad pandemie a přípravu na případnou další vlnu 

pandemie.   
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Možná nová vlna 

 

 
Výskyt pandemické chřipky se ve většině zemí  

s adekvátní surveillance dostal znovu na vrchol. 

Postpandemické 

období 
 

Výskyt pandemické chřipky se ve většině zemí  

s adekvátní surveillance vrátil na úroveň výskytu 

sezonní chřipky.  

Hlavní cíl: koncentrovat aktivity na dlouhodobý 

zdravotní a sociální dopad pandemie a na obnovení 

normálního fungování zdravotnického a sociálního 

systému.  

 

5.5.4 Důsledky pandemie chřipky 

 Z historických pramenů lze vyvodit, že od 16. století se v každém následujícím století 

vyskytly průměrně tři pandemie chřipky, pravidelně každých 10 až 50 let. Ve 20. století jsou 

známy tři velké pandemie chřipky: v roce 1918 - 1920 španělská chřipka, v roce 1957 – 1958 

asijská chřipka a v roce 1968 – 1969 hongkongská chřipka. Pandemie chřipky proběhla i v 21. 

století, proto nelze tuto problematiku podceňovat a možnost vzniku pandemie je nutné brát 

jako fakt, kterému musí společnost čelit. Většina expertů se shoduje, že není třeba hledat 

odpověď na otázku, zda přijde další pandemie chřipky, ale kdy přijde. Přesné načasování, 

závažnost a dopad příští pandemie chřipky zůstává velkou neznámou, ale včasné plánování  

a připravenost jsou zcela zásadní pro omezení dopadů pandemie na společnost. [25] Přehled 

historie pandemií je dokumentován v Tab. 7. 
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Tab. 7 Charakteristika pandemií 20. - 21. století [25] 

Doba šíření viru 

Místo vzniku 

pandemického 

kmene 

Označení 

pandemie a 

subtyp viru 

Celosvětová 

úmrtí 

Nejzasaženější 

věková skupina 

1918 - 1919 

pravděpodobně 

Francie, 

v oblasti 

Západní fronty 

Španělská 

chřipka 

H1N1 

20 – 50 

miliónů 
mladí dospělí 

1957 - 1958 jižní Čína 

Asijská 

chřipka 

H2N2 

1 – 4  

milióny 
děti 

1968 - 1969 jižní Čína 

Hongkongská 

chřipka 

H3N2 

1 – 4 

milióny 

všechny věkové 

skupiny 

2009 - 2010 Mexiko 
Pandemic 

H1N1 

dosud 

nestanoveno 
mladí dospělí 

 

 Na základě informací z předchozích pandemií, konzultací s odborníky a teoretického 

modelování se většina národních plánu připravenosti zakládá na těchto předpokladech: 

 Míra zasažení – je podíl obyvatelstva, u kterého se během pandemie vyvine klinické 

 stádium chřipky. Předpokládá se, že by mohlo onemocnět během 9 – 15 týdnů od začátku 

 pandemie až 30 % populace, v okresu Olomouc to představuje přibližně 72 tisíc obyvatel. 

 Smrtnost na chřipku – poměr počtu zemřelých v důsledku chřipky z celkového počtu 

 nemocných. Předpokládá se, že během pandemického období by mohlo na chřipku zemřít 

 0,37 % populace, v okresu Olomouc to představuje přibližně 258 osob. 

 Návštěva lékaře – očekává se, že 50 % nemocných osob vyhledá odbornou zdravotní péči, 

 což v okresu Olomouc představuje přibližně 35.862 tisíc obyvatel. 

 Počet hospitalizovaných osob – předpokládá se, že pro akutní dýchací a související potíže 

 bude hospitalizováno 1 % nemocných, tedy přibližně 697 osob. 

 Míra intenzivní péče – očekává se, že 15 % pacientů hospitalizovaných v důsledku 

 nemoci bude potřebovat intenzivní péči, což představuje přibližně 104 osob a 50 % z nich 

 může potřebovat mechanické ventilátory (52 osob). 
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 Nepřítomnost v zaměstnání - pro účely plánování se předpokládá, že během tří 

 měsíců od počátku pandemie nebude v důsledku nemoci přítomno v zaměstnání celkem 

 cca 30 % pracovních sil po dobu pěti až osmi pracovních dnů. Šíření chřipky se urychlí ve 

 školách a jiných uzavřených komunitách, takže bude možná nutné uzavřít školy. Toto 

 společně s narušením dopravy a nutností, aby pracovníci poskytovali péči rodinným 

 příslušníkům a jiným osobám, nepřítomnost v zaměstnání ještě zvýší. [25] 
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6 Scénář ohrožení nemocnice FNOL pandemií chřipky 

 Tato část práce zpracovává scénář ohrožení Fakultní nemocnice Olomouc pandemií 

chřipky. Vychází přitom z předchozí identifikace nebezpečí, jejich analýzy a hodnocení, 

přičemž pandemie chřipky byla vyhodnocena jako nejzávažnější riziko pro FNOL. V prvním 

kroku byla zpracována myšlenková mapa (viz. Příloha I), která vychází z východisek 

popsaných v předchozí kapitole, údajů o objektu FNOL, poznatků o chřipce a pandemii 

chřipky a analýzy dokumentů, např.: Pandemického plánu ČR [25], Plánu opatření pro případ 

pandemie chřipky vyvolané novou variantou chřipkového viru [24], Typového plánu 

epidemie hromadné nákazy osob Ministerstva zdravotnictví ČR [26], postupu Olomouckého 

kraje v případě pandemie chřipky z Krizového plánu Olomouckého kraje [18]  

a Pandemického plánu FNOL [27]. Samotný plán byl následně zasazen do časového rámce, 

který vychází z dělení jednotlivých období pandemie podle WHO znázorněných v Obr. 4. 

 

 

Obr. 4 Období pandemie chřipky [25] 

6.1 Interpandemické období 

 V interpandemickém období poskytuje nemocnice zdravotní péči ve standardním 

režimu nemocnice. V tomto období je prostor pro aktualizaci pandemického plánu a pro 

logistická cvičení pandemického plánu, do kterých jsou zapojeni zaměstnanci. Oblast 

Interpandemické 
období 

Období 
pandmické 
pohotovosti 

Období 
pandemie 

Postpandemické 
období 
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připravenosti je v kompetenci nemocničního hygienika a technika bezpečnosti a krizového 

řízení. Scénář činností v daném období je uveden v Tab. 8. 

Tab. 8 Scénář činností nemocnice v interpandemickém období 

Interpandemické období 

- nejistá pravděpodobnost vzniku pandemie 

Činnost Plní Odpovědnost 

Standardní režim 

nemocnice 
všichni zaměstnanci  

Aktualizace Pandemického 

plánu FNOL  
odborný garant směrnice odborný garant směrnice 

Logistická cvičení aktivace 

Pandemického plánu FNOL 
určení zaměstnanci 

technik bezpečnosti a 

krizového řízení 

Vlastní zpracování 

6.2 Pandemická pohotovost 

 V období pandemické pohotovosti, kdy se nákaza osob chřipkový virem vyskytuje 

mimo území EU, se režim nemocnice nijak zásadně nemění. Pozornost je věnována 

monitoringu epidemiologické situace, tj. sledování výskytu akutních respiračních onemocnění 

(dále jen ARI), který zajišťuje pracovník oddělení nemocniční hygieny (dále jen ONH).  

 Vedoucí lékárník vytváří dostatečnou rezervu léků a desinfekčních prostředků  

a předzásobuje nemocnici dostupnými antivirotiky. Scénář činností v období pandemické 

pohotovosti je uveden v Tab. 9. 
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Tab. 9 Scénář činností v období pandemické pohotovosti 

Pandemická pohotovost -  

nákaza osob chřipkovým virem mimo EU 

Činnost Plní 

Monitorování 

epidemiologické situace  
vedoucí ONH 

Monitoring ARI ve FNOL vedoucí ONH 

Předzásobení dostupnými 

antivirotiky, léky, 

desinfekčními prostředky 

vedoucí lékárník 

Vlastní zpracování 

6.3 Pandemické období 

 Vzrůst a setrvávání mezilidského přenosu viru v populaci EU a ČR značí přechod do 

fáze pandemického období. Hlavní hygienik ČR vyhlásí první pandemickou vlnu v ČR.  

O dané situaci je informován ředitel nemocnice a na základě jeho rozhodnutí je aktivován 

pandemický plán a svolán krizový štáb nemocnice. Pověřený člen krizového štábu informuje 

o aktivaci pandemického plánu všechna zdravotnická i nezdravotnická pracoviště pomocí 

elektronické pošty a na monitorech počítačů podatelen jednotlivých pracovišť se objeví 

varovná zpráva. Dále se tato informace vyvěsí na intranet nemocnice. Všechna pracoviště 

potvrdí přijeti informace o aktivaci pandemického plánu a ihned informují vedoucí pracovišť, 

aby mohli s danou informací seznámit všechny podřízené zaměstnance.  

 Režim nemocnice se zásadně změní, jsou přijata opatření pro zvládnutí zvýšených 

nároků na poskytování zdravotní péče. Nemocnice vydá zákaz návštěv, vyčlení oddělení 

pouze pro pacienty s chřipkovým onemocněním, vyznačí přístupové cesty do cílových 

ambulancí pro pacienty s chřipkou a reprofilizuje lůžkový fond. Zdravotnický personál je 

vybaven osobními pracovními prostředky včetně ochrany dýchacích cest. 

 Se změnou režimu souvisí i zastavení příjmu pacientů k elektivním (plánovaným) 

výkonům a ukončení hospitalizací pacientů, kteří nezbytně nevyžadují lékařskou péči. 
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Pacienti, jejichž zdravotní stav vyžaduje hospitalizaci, jsou přesunuti z klinik vyčleněných pro 

příjem pacientů s chřipkou na oddělení pro pacienty bez chřipkového onemocnění z důvodu 

minimalizace rizika šíření infekce.  

 Pro zachování neodkladné lékařské péče jsou přijímáni jak pacienti s příznaky 

chřipkového onemocnění, tak i pacienti bez příznaků chřipkového onemocnění. Počet 

hospitalizovaných pacientů v důsledku chřipky bude výrazně stoupat a je nezbytné zajistit 

zvyšující se požadavky na lůžkovou péči. Staniční sestry jednotlivých oddělení hlásí 

obsazenost vyčleněných lůžek. Pro neodkladné operační úkony u pacientů s chřipkovým 

onemocněním jsou připraveny vyhrazené operační sály. 

  Zvýšené nároky jsou také kladeny na zdravotnický personál. Zde je nutná organizace 

režimu práce a odpočinku a sledování nemocnosti zdravotnického personálu. Pracovní 

neschopnost, ale i ošetřování člena rodiny může způsobit nedostatek zdravotnického 

personálu. V takových případech je nutný přesun plánovaných služeb nebo přesun 

zdravotnického personálu z jednotlivých oddělení dle aktuální situace. 

 Zdravotnický personál patří do skupiny obyvatel, která je nejvíce ohrožena. V rámci 

preventivních opatření jsou zdravotnickému personálu podávána dostupná antivirotika a dle 

aktuální situace je zahájena vakcinace. 

 Dalším stupněm ochrany je využívání osobních ochranných pracovních pomůcek (dále 

jen OOPP). Zaměstnancům jsou distribuovány filtrační polomasky s označením FFP3  

a jednorázové ochranné pláště a rukavice. Při pohybu pacientů s podezřením na chřipkové 

onemocnění mezi vyšetřeními a lůžkovou částí se používají jednorázové ústenky a pacienti 

využívají vyčleněný výtah a sanitní vůz. Dle požadavků jednotlivých pracovišť jsou zásoby 

OOPP pravidelně doplňovány. Výraznou roli v prevenci šíření infekce hraje důsledné 

provádění úklidu ve zvýšené četnosti oproti standardnímu režimu a dodržování dezinfekčního 

režimu s důrazem na provádění dezinfekce rukou.  

 U části nemocného obyvatelstva, u kterého se vyskytnou závažné komplikace 

s následným úmrtím, je uložení těl nad rámec kapacity chladicích prostor nemocnice řešeno 

ve spolupráci s pohřební službou. Scénář činnosti v průběhu pandemie je uveden v Tab. 10. 
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Tab. 10 Scénář činností v průběhu pandemie chřipky 

Pandemické období –  

vzrůst a setrvání mezilidského přenosu viru v populaci EU včetně ČR 

Fáze aktivace pandemického plánu 

Činnost Plní Doplňující informace 

Aktivace pandemického 

plánu ve FNOL 

aktivaci schvaluje ředitel 

FNOL 

na základě rozhodnutí 

zaměstnance ONH 

Předání informace o 

aktivaci pandemického 

plánu zdravotnickým a 

nezdravotnickým 

pracovištím 

pověřený člen krizového 

štábu 

předem stanoveným 

postupem z Pandemického 

plánu  

pomocí elektronické pošty 

přes podatelny jednotlivých 

pracovišť, zveřejnění 

informace na monitorech 

počítačů a intranetu 

nemocnice 

Předání informace o 

aktivaci pandemického 

plánu smluvní úklidové 

firmě 

pověřený člen krizového 

štábu 

přijímá dispečerka smluvní 

úklidové služby telefonicky 

Přijetí informace o aktivaci 

pandemického plánu 

zaměstnanec podatelny 

zdravotnických a 

nezdravotnických pracovišť 

 

Potvrzení přijetí informace 

o aktivaci pandemického 

plánu 

zaměstnanec podatelny 

zdravotnických a 

nezdravotnických pracovišť 

 

Informování vedoucího 

pracoviště 

zaměstnanec podatelny 

zdravotnických a 

nezdravotnických pracovišť 

 

Informování všech 

podřízených zaměstnanců 
vedoucí pracoviště  

Zasedání krizového štábu 

nemocnice FNOL 
členové krizového štábu 

v pravidelných intervalech 

dle aktuální epidemiologické 

situace 
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Činnost Plní Doplňující informace 

Komunikace s veřejností a s 

médii 
tiskový mluvčí   

Zabezpečení finančních 

prostředků 
Ministerstvo zdravotnictví  

Zabezpečení interní 

komunikace 
členové krizového štábu  

Fáze opatření v nemocnici vyplývající z pandemického plánu 

Činnost Plní Doplňující informace 

Změna standardního režimu 

nemocnice 
všichni zaměstnanci 

dle Pandemického plánu 

nemocnice 

Ukončení příjmu pacientů 

k elektivním výkonům 
ošetřující lékař  

Ukončení hospitalizace 

pacientů, kteří nezbytně 

nevyžadují lékařskou péči 

ošetřující lékař po konzultaci 

s vedením pracoviště 

pacienti jsou odesláni 

k domácímu léčení 

Zákaz návštěv 
návštěvy hospitalizovaných 

pacientů 
 

Přesun pacientů z klinik 

vyčleněných pro příjem 

infikovaných pacientů 

určení zaměstnanci 

nemocnice 
 

Vyčlenění lůžek pro 

infikované pacienty 

zaměstnanci určených 

pracovišť 

reprofilizace lůžek dle 

Pandemického plánu  

Příprava operačních sálů 

pro neodkladné operační 

výkony u pacientů 

s chřipkovým onemocněním 

určení zaměstnanci 

nemocnice 
 

Vyznačení přístupových 

cest k cílovým ambulancím 
pracovníci Ostrahy  

směřování pacientů přímo do 

příjmových ambulancí 

Označení výtahu „Infekční 

výtah“ 
zaměstnanec Správy budov  

na základě výzvy předsedy 

krizového štábu 

Označení sanitního vozu 

pro převoz infekčních 

pacientů „ Převoz 

infekčních pacientů“ 

vedoucí provozu dopravy  
na základě výzvy předsedy 

krizového štábu 
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Činnost Plní Doplňující informace 

Hlášení nepřítomnosti 

zaměstnanců v práci  

vedoucí zaměstnanci 

jednotlivých oddělení, klik a 

ústavů 

způsob hlášení a termíny 

hlášení budou upřesněny na 

intranetu FNOL 

Hlášení volných lůžek staniční sestry 

způsob hlášení a termíny 

hlášení budou upřesněny 

zaměstnancem ONH na 

intranetu FNOL 

Zvýšená četnost provádění 

dezinfekce kontaktních 

ploch 

všichni zaměstnanci 

nemocnice a zaměstnanci 

smluvní úklidové služby 

minimalizace rizika přenosu 

infekčního onemocnění. 

Ustanovení TRIAGE týmů  

(hromadné třídění 

raněných) 

primář URGENT  

s ohledem na akutní 

epidemiologickou a 

personální situaci 

Vytvoření TRIAGE centra stanovuje krizový štáb 

funkční a třídící centrum 

s volnými přístupovými  

a odsunovými cestami 

Vydání filtračních 

polomasek FFP3  a dalších 

OOPP 

distribuovány zaměstnanci 

URGENT 

filtrační polomasky jsou 

pouze na jedno použití 

Preventivní a profylaktické 

podávání antivirotik 

zaměstnancům 

Středisko pracovně lékařské 

peče o zaměstnance  
na základě rozhodnutí OOVZ 

Očkování pandemickou 

vakcínou 

Středisko pracovně lékařské 

peče o zaměstnance  

Předpokládá se očkování 

následujících skupin: 

  vybrané skupiny 

zdravotnických pracovníků 

a pracovníků zdravotně-

sociálních služeb 

  skupina rizikových 

pacientů 

  skupina osob zajišťující 

chod státu 
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Činnost Plní Doplňující informace 

Zřízena veřejná informační 

telefonní linka 
operátor kontaktního místa 

telefonní číslo bude 

zveřejněno na internetových 

stránkách nemocnice a 

prostřednictvím regionálních 

médií 

Fáze ošetření situací ohrožujících chod nemocnice 

Situace Příčina Opatření 

Zvýšená poptávka po 

zdravotních službách v 

nemocnici 

uzavření nebo omezení 

provozní doby ambulantních 

služeb v terénu,  

ukončení hospitalizace 

pacientů, kteří nezbytně 

nevyžadují lékařskou péči  

a ukončení příjmu pacientů 

k elektivním (plánovaným) 

výkonům 

Zvýšení nároků na 

zdravotnické pracovníky 

zvýšená poptávka po 

zdravotnických službách a 

nemocnost zdravotnického 

personálu 

organizace režimu práce 

a odpočinku vedoucím 

pracoviště 

Příjem pacientů s příznaky 

chřipkového onemocnění a 

bez příznaků chřipkového 

onemocnění 

zachování poskytování 

neodkladné zdravotní péče ve 

standardním režimu 

oddělení pacientů s příznaky 

chřipkového onemocnění od 

pacientů bez příznaků 

chřipkového, směřování 

pacientů přímo do cílových 

ambulancí 

Pohyb pacientů 

s podezřením na chřipkové 

onemocnění po nemocnici  

pohyb mezi ambulancí a 

cílovým lůžkovým 

oddělením nebo přesun na 

vyšetření 

k transportu pacientů se 

využívá označený výtah  

a označený sanitní vůz, 

pacienti používají 

jednorázové ústenky 

minimálně dvouvrstvé 

Zvýšené požadavky na 

zajištění lůžkové péče 

nutná hospitalizace většího 

počtu pacientů 

reprofilizace lůžek, vyčlenění 

oddělení pro pacienty  

s chřipkou 

Zvýšená poptávka po 

speciálních zdravotnických 

přístrojích (ventilátory) 

podpora životních funkcí 

požadavek na krajský úřad, 

zajištění z nezbytných 

dodávek 
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Situace Příčina Opatření 

Zvýšená četnost odběrů 

vzorků biologického 

materiálu 

diagnostika chřipky koordinuje vedoucí ONH 

Sledování nemocnosti 

zaměstnanců 

zdravotnický personál patří 

do skupiny, která je nejvíce 

ohrožena nákazou  

přesun plánovaných služeb 

Nedostatek zdravotnického 

personálu 

pracovní neschopnost nebo 

ošetřování člena rodiny (děti) 

přesun zdravotnického 

personálu z jednotlivých 

oddělení dle aktuální situace 

Zvýšená spotřeba OOPP 

(filtrační polomasky FFP3, 

pláště, rukavice pro 

jednorázové použití) 

ochrana zdravotnického 

personálu před nakažením 

infekčním onemocněním 

doplňování zásob OOPP  

Zvýšení množství 

infekčního odpadu 

zvýšená četnost používání 

zdravotnického materiálu a 

OOPP 

častější odvoz a likvidace 

infekčního odpadu 

Zvýšená úmrtnost 
komplikace v důsledku 

výskytu nového typu viru 

zvýšení kapacity úložných 

chladících prostor a 

spolupráce s pohřebními 

službami 

Psychologická péče 
vyrovnávání se se ztrátou, 

prevence traumat 
vyčlenění psychologa 

Vlastní zpracování 

6.4 Post - pandemické období 

 Postupný návrat výskytu chřipkového onemocnění na úroveň výskytu sezonní chřipky 

signalizuje přechod do postpandemického období. Nemocnice ukončuje režim pandemického 

plánu a přechází do standardního režimu poskytování zdravotní péče. 

 Po odeznění epidemie je velmi důležitá analýza odezvy nemocnice v průběhu 

jednotlivých fází pandemie včetně vyhodnocení ekonomických dopadů pandemie na provoz 

nemocnice, která je podkladem pro revizi stávajících interních dokumentů v oblasti 

připravenosti na mimořádné události a krizové situace. Scénář činností je uveden v Tab. 11. 
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Tab. 11 Scénář činností v post - pandemickém období 

Post - pandemické období 

Činnost Plní Doplňující informace 

Ukončení aktivace 

Pandemického plánu FNOL 
předseda krizového štábu 

na základě návrhu 

zaměstnance ONH 

Předání informace o 

ukončení aktivace 

Pandemického plánu 

pověřený člen krizového 

štábu 

probíhá analogicky jako 

předání aktivace 

Pandemického plánu 

Přechod nemocnice na 

standardní režim 
všechna pracoviště  

Doplnění zásob 

zdravotnických prostředků a 

léčiv 

vedoucí lékárník  

Vyhodnocení a analýza 

zajištění a poskytování péče 

v průběhu pandemie 

členové krizového štábu, 

technik bezpečnosti a 

krizového řízení 

 

Vyhodnocení a analýza 

odezvy FNOL na pandemii 

technik bezpečnosti a 

krizového řízení, vedoucí 

ONH, členové krizového 

štábu 

 

Revize Pandemického plánu 

FNOL 
odborný garant směrnice  

Odhad ekonomických 

důsledků 
vedení FNOL  

Vlastní zpracování 

6.5 Souhrn důsledků pandemie chřipky pro FNOL 

 Možné důsledky v případě zasažení jednotlivých oblastí Fakultní nemocnice Olomouc 

pandemií chřipky shrnuje Tab. 12. 
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Tab. 12 Důsledky pandemie chřipky pro FNOL 

Zasažené oblasti Důsledky 

Poskytování zdravotní péče 

 omezená lůžková kapacita pro pacienty s chřipkou; 

 omezení plánované zdravotní péče; 

 nedostatek intenzivních lůžek, ventilátorů; 

 omezení provozu odborných ambulancí; 

 riziko nedostatku antivirotik. 

Personální oblast 

 nedostatek personálu z důvodu nemoci, ošetřování 

rodinných příslušníků, vysokého počtu pacientů; 

 přetíženost, únava zdravotnického personálu; 

 psychické následky v důsledku stresu a vysokých 

nároků na personál, syndrom vyhoření. 

Logistika 

 omezení dodávek léčivých přípravků a 

zdravotnických prostředků z důvodu zvýšených 

nároků na jejich dodání a onemocnění pracovníků 

ve výrobě a distribučních společnostech. 

Infrastruktura 

 nárůst požadavků na odstraňování nebezpečného 

odpadu; 

 zvýšené nároky na transport pacientů uvnitř i mimo 

nemocnici; 

 komplikace v dopravní infrastruktuře; 

 omezení přípravy stravy v důsledku nemoci 

personálu stravovacího provozu, obdobně i 

distribuce zdravotnických prostředků, prádla a 

dalšího materiálu. 

 

Management nemocnice 

 změna režimu poskytování zdravotní péče 

nemocnice; 

 zajištění sil a prostředků k minimalizaci dopadů 

pandemie na personál a pacienty (personál, 

profylaxe). 

Vlastní zpracování 
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Závěr 

 Cílem této práce bylo na základě identifikace, analýzy a vyhodnocení nejzávažnější 

hrozby pro fungování Fakultní nemocnice Olomouc zpracovat krizový scénář průběhu této 

mimořádné události, doplnit ho daty a znalostmi potřebnými ke zvládnutí této události, včetně 

sumarizace důsledků pro nemocnici.  

 Po úvodní rešerši literatury a legislativních zdrojů a vymezení základních pojmů práce 

bylo ve třetí kapitole charakterizováno zařízení Fakultní nemocnice Olomouc a následně ve 

čtvrté kapitole byla vyhodnocena nejzávažnější hrozba pro tuto nemocnici. Za nejzávažnější 

hrozbu bylo metodou identifikace hrozeb, analýzy a hodnocení rizik vyhodnoceno zasažení 

nemocnice pandemií chřipky. Tato hrozba byla následně zvolena jako předmět zpracování 

krizového scénáře. V páté kapitole byly zpracovány zásadní materiály a dokumenty pro 

tvorbu krizového scénáře, se zaměřením na poznatky o pandemii chřipky. Pandemie chřipky 

v předpokládaném rozsahu zasáhnutí přibližně 30 % populace okresu Olomouc by byla 

zdrojem extrémní zátěže pro všechny struktury FNOL, zejména pro personální, materiální  

a logistické zabezpečení, technologické a přístrojové vybavení, ekonomickou a psycho - 

sociální oblast a tím by zásadně ohrozila chod nemocnice. Současně je pravděpodobnost, že 

pandemie chřipky nastane velmi vysoká a je možná otázkou času. 

 Navazující kapitola pak v podobě scénáře konkrétně navrhuje průběh mimořádné 

události chřipkové pandemie ve Fakultní nemocnici Olomouc, včetně zahrnutí potřeb pro 

zdárné zvládnutí této události a na závěr shrnuje důsledky. Scénář časově adaptuje průběh 

pandemie chřipky ve 4 obdobích dle světové zdravotnické organizace WHO a pro každé 

jednotlivé období (interpandemické období, pandemická pohotovost, pandemie  

a postpandemické období) definuje souslednost událostí, činností, situací a kroků, včetně 

odpovědných osob. 

 Scénář byl tvořen s cílem napomoct zejména následné eliminaci výskytu hrozby, nebo 

zmírnění jejích dopadů při tvorbě krizového plánu, v tomto případě pandemického plánu. 

Tvorba takového plánu a jeho následné uvedení do praxe ve FNOL by mohla být dalším 

pokračováním této práce, jelikož v dnešní době sehrává velký význam prevence a předcházení 

mimořádným událostem, a to zejména v tak důležitém prvku péče o obyvatelstvo, jakým je 

nemocnice. 
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