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Bakalářská práce řeší postup evakuace zdravotnického zařízení. V práci je uvedeno stručné 

rozdělní evakuace z hlediska požární ochrany i z hlediska ochrany obyvatelstva. Dále se práce 

zabývá jen evakuací objektovou, poukazuje na řešení evakuace budov zdravotnických 

zařízení při vzniku mimořádné události, na osoby, které evakuaci řídí a vlivy, které 

na ni působí. Závěrem práce je stanovení algoritmu průběhu evakuace, vyhodnocení 

připravenosti na provedení evakuace a navržení zlepšujících opatření.  

 
 

ANOTATION 
Adámek, Jan: Evacuation Principles and Solutions. Bachelors thesis. Ostrava: VŠB-TUO, 

Faculty of safety engineering, 2008, 43 p. 

 

Key words: evacuation, sanitary facility, hospital, building, emergency situation. 

 

This bachelor's thesis solves a procedure of evacuation of sanitary facilities. In the thesis there 

is briefly divided this evacuation to view of fire protection and of civil protection. Further 

the thesis is devoted just to evacuation of buildings. It pinpoints a solution of evacuation 

of sanitary facilities in emergency situations. It also focuses on persons who direct 

this evacuation and on occurences that affect evacuation. At the end of the thesis there is set 

an algoritm of process of evacuation, evaluated a preparation on evacuation and suggested 

improvements in evacuation precautions. 
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1. Úvod 

V samotném názvu mé práce se setkáváme se dvěma slovy, která by práci měla vystihovat. 

Proto bych v úvodu uvedl jejich význam. 

 

Slovem „princip“ je míněna nějaká základní myšlenka, obecná zákonitost, výchozí zásada 

nebo určité pravidlo. 

 

Slovem „řešení“ je míněn hledací postup, kterým se z daných známých položek (faktů, 

veličin) vysuzuje něco nového, posud neznámého. 

 

Pro větší názornost postupu při evakuaci se chci zaměřit na evakuaci objektovou, přesněji 

na objekty zdravotnických zařízení, při vzniku mimořádné události bez ohledu, jestli se bude 

jednat o požár, havárii, terorismus nebo živelní katastrofu. Mým odůvodněním je stávající 

problematika řešení evakuace těchto druhů budov, kdy nelze jednoznačně vymezit 

„evakuaci“ z hlediska požární ochrany nebo z hlediska ochrany obyvatel a postup je pro obě 

odvětví společný. 

 

Zdravotní péči poskytují zdravotnická zařízení státu, obcí, fyzických a právnických osob 

v souladu se současnými dostupnými poznatky lékařské vědy. Hlavním úkolem 

zdravotnických zařízení je pečovat o zdraví lidu a to za každé situace. Proto by mělo být 

pamatováno na péči o pacienty i při vzniku mimořádných situací, která mohou tato zařízení 

postihnout. To znamená i při jejich evakuaci, po které by měla být pacientům zabezpečena 

následná péče. 

Problematika evakuace budov zdravotnických zařízení je velmi náročná. Tyto budovy mají 

velmi složitý charakter. Jedná se zejména o složitost rozvodů elektrické energie, lékařských 

plynů, složitost dispozičního řešení budov a charakter vyskytujících se osob. Evakuace tedy 

nebude jednoduchá a vyžaduje zvláštní promyšlení a připravenost. 

 

Cílem práce je stanovení algoritmu obecného postupu při evakuaci objektu zdravotnického 

zařízení. Dále bych chtěl vyhodnotit stávající připravenost na provedení evakuace a navrhnout 

jejich zlepšující opatření. 
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2. Rešerše literatury 

Folwarczny L., Pokorný J.: Evakuace osob, Sdružení požárního a bezpečnostního 

inženýrství, ISBN: 80-86634-92-2 

Publikace se zabývá úvahami nad evakuací osob z hlediska požární ochrany a ochrany 

obyvatelstva. V knize jsou popsány metody pro hodnocení evakuace osob na území ČR 

a aktuální poznatky zahraničních autorů prezentované formou matematických rovnic 

nebo příklady modelů [2]. 

 

ČSN 730835, Požární bezpečnost staveb – Budovy zdravotnických zařízení, duben 1996 

Tato norma platí pro projektování požární bezpečnosti nových budov a prostorů 

zdravotnických zařízení, pro projektování změn staveb stávajících budov a prostorů 

zdravotnických zařízení a pro projektování změn staveb, jimiž se upravují objekty a prostory 

jiného účelu na objekty a prostory zdravotnických zařízení, pokud změny staveb vyžadují 

podle ČSN 73 0834 postup podle této normy [7]. 

 

Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení požární bezpečnosti a výkonu státního 

požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) 

V této legislativě jsou stanoveny podmínky a povinnosti v oblasti požární bezpečnosti 

pro právnické a podnikající fyzické osoby. Dále jsou zde stanoveny podmínky pro způsobilost 

osob v oblasti požární ochrany a dokumentace požární ochrany a jejich obsah [13]. 

 

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

Účelem zákona je vytvořit podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a majetku 

před požáry a pro poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných mimořádných 

událostech stanovením povinností ministerstev a jiných správních úřadů, právnických 

a fyzických osob, postavení a působnosti orgánů státní správy a samosprávy na úseku požární 

ochrany, jakož i postavení a povinností jednotek požární ochrany [10]. 
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3. Stavby zdravotnických zařízení 

3.1. Úvod do problému zdravotnických zařízení 
Budovy zdravotnických zařízení se řadí mezi budovy občanské výstavby do kategorie 

společenských budov. Mimořádné události katastrofického rázu jsou v těchto zařízeních 

v celém světě i v naší republice vzácné. Evakuace těchto objektů s pacienty 

i s komplementárními službami jsou nicméně obávanými událostmi. 

Problematika evakuace objektů zdravotnických zařízení je velmi složitá. Postup evakuace 

těchto zařízení je odlišný od běžných postupů pro jiné budovy a vyžaduje zvláštní promyšlení. 

Evakuace těchto zařízení musí být provedena jen jako východisko z nouze a musí být 

prováděna podle plánovaného a uspořádaného postupu. Může být zapříčiněna řadou 

mimořádných událostí („dále jen MU“), které zde mohou nastat. V těchto objektech se 

nachází osoby se sníženou schopností pohybu, osoby neschopné samostatného pohybu, ale 

naopak i osoby, které vlastní pohyb vykonávat mohou. Lze tedy říct, že je zde zástup všech 

osob z hlediska pohybu. Proto jsou dle normy ČSN 730835 stanoveny požadavky 

na jednotlivé objekty, které právě spadají do kategorie zdravotnických zařízení, avšak ne 

všechny budovy sloužící pro tyto účely odpovídají současným požadavkům. Tento problém se 

vyskytuje zejména u stávajících objektů, postavených v době, kdy tyto normové požadavky 

požární bezpečnosti staveb nebyly v platnosti. Objekty nejsou děleny do požárních úseků, 

mají nevyhovující únikové cesty, nejsou vybaveny evakuačními výtahy a požárně 

bezpečnostními zařízeními. Konstrukce nesplňují požadovanou požární odolnost a hrozí zde 

riziko skrytého šíření požáru. Z těchto důvodů může být proces evakuace osob značně 

komplikovaný děj. Proto by měl být kladen zejména důraz na požární bezpečnost staveb, 

navrhování únikových cest, požárně bezpečnostních zařízení a celkové dispoziční navržení 

budov, což může být prvním krokem pro snížení rizika vzniku mimořádné události.  

 
3.2. Statistiky mimořádných událostí  
Údaje mi poskytlo Generální ředitelství HZS ČR. Pro účely práce mi byly poskytnuty 

informace, které jsou zobrazeny v níže uvedené tabulce. V celkovém počtu událostí jsou i ty, 

kde hasiči poskytují svoje prostředky k převozu pacienta, což se projevuje také v počtu 

zraněných a zachráněných osob. V roce 2006 byl nárůst událostí způsoben odstraňováním 

sněhu a rampouchů z budov. Tyhle charakteristiky slouží jen pro přiblížení, nelze je tudíž 

považovat za výčet podrobných informací. 
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Tabulka č.1 Přehled událostí 

budovy pro zdravotnictví 2003 2004 2005 2006 2007 celkem 
počet událostí 451 596 489 760 606 2902
počet evakuovaných osob 12 33 68 56 4 173
počet zachráněných.osob 70 104 65 62 77 378
počet zraněných osob 38 82 134 178 177 609
počet zraněných hasičů 1 0 0 2 5 8
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Graf 3-1 Počet mimořádných událostí 
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Graf 3-2 Počet evakuovaných osob 
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Graf 3-3 Počet zachráněných osob 
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Graf 3-4 Počet zraněných osob 
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Graf 3-5 Počet zraněných hasičů 

 

 

3.3. Definice a vymezení pojmů 
3.3.1. Definice 

V normě ČSN 73 0835 jsou použity termíny a značky podle ČSN 73 0802 a dále tyto termíny 

a definice: 

Zdravotnické zařízení: účelové zařízení, které slouží výhradně k poskytování zdravotnické 

péče a k činnostem s ní souvisejícím. 

Zdravotnické zařízení ambulantní péče: zdravotnické zařízení poskytující zdravotnickou 

péči osobám, docházejícím do zdravotnického zařízení. 

Zdravotnické zařízení ústavní péče: zdravotnické zařízení, které poskytuje zdravotnickou 

péči hospitalizovaným pacientům. 

Lékařské pracoviště: účelová jednotka zařízení ambulantní péče; zpravidla pracoviště 

jednoho lékaře a příslušného počtu dalších zdravotnických pracovníků. 

Sdružené ambulantní zařízení (poliklinika): zdravotnické zařízení, kde jsou soustředěna 

pracoviště ambulantní péče a podle potřeby doplněna o příslušné složky vyšetřovací 

a léčebné. 
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Lůžkové oddělení: samostatná provozní část zařízení ústavní péče, určená k léčbě 

hospitalizovaných pacientů; skládá se z jedné nebo více lůžkových jednotek, léčebné složky 

(užšího komplementu) a řídícího úseku. 

Lůžková jednotka: uzavřený soubor místností sloužících k ošetřování a pobytu pacientů; 

obsahuje lůžkové pokoje a doplňující provozní místnosti a pomocné prostory (vyšetřovny, 

pracovny sester, jídelnu, lázeň, sklady apod.). Lůžková jednotka nesmí mít více než 50 lůžek 

pro dospělé pacienty nebo 30 lůžek pro děti. 

Vyšetřovací a léčebné složky: samostatné provozní úseky, které zajišťují diagnostiku 

a ošetření pacientů jak ve sdružených ambulantních zařízeních, tak z lůžkových oddělení; 

jejich součástí jsou např. všechny druhy laboratoří, radiodiagnostika, rehabilitace, prosektura 

a patologie, centrální sterilizace. 

Lůžkový evakuační výtah: evakuační výtah podle ČSN 73 0802 umožňující přepravu 

pacientů na nemocničním lůžku. 

Lékárna základního typu: lékárna poskytující lékárenskou péči pouze obyvatelstvu, 

jednotlivým ordinacím lékařů a ostatním nezdravotnickým subjektům [7]. 

 

3.3.2. Základní pojmy 

Objekt 

Je jím myšlena pouze jedna jediná budova, více budov jen tehdy, pokud tvoří jeden společný 

technologický celek. 

 

Riziko 

Matematicky vyjádřená pravděpodobnost, že dojde ke škodlivé události, jež postihne danou 

hodnotu. Jinak je riziko možnost, že s určitou pravděpodobností vznikne událost, jež se liší 

od toho, co si přejeme. Riziko je odvozená závisle proměnná a dá se určit nebo odhadnout 

tzv. analýzou rizik. Riziko je reakcí na hrozbu, též na stav naší připravenosti (zranitelnosti) 

a je spojeno s rozhodováním. 

 

Mimořádná situace 

Situace vzniklá v určitém prostředí v důsledku hrozby vzniku nebo důsledku působení 

mimořádné události, která je řešena obvyklým způsobem složkami integrovaného 

záchranného systému, bezpečnostního systému, systému ochrany ekonomiky, obrany, apod. 

a příslušnými orgány za použití jejich běžných oprávnění, postupů a na úrovni běžné 

spolupráce bez vyhlášení krizových stavů. 
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Krizová situace 

Je mimořádná událost, v jejímž důsledku se vyhlašuje stav nebezpečí, nouzový stav, stav 

ohrožení státu nebo válečný stav. 

Krizová opatření pro zvládnutí krizových situací za krizových stavů vždy uplatňují orgány 

krizového řízení. 

Za krizovou připravenost celého bezpečnostního systému státu odpovídá vláda s tím, že 

hlavními gestory jsou ministerstvo vnitra (vnitřní ohrožení) a ministerstvo obrany (vnější 

ohrožení). 

 

Mimořádná událost 

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. 

Do řízení a provádění záchranných i likvidačních prací při mimořádných událostech nemusí 

být zapojeny orgány krizového řízení. Rozhodujícím faktorem pro rozlišení je, že k řešení 

mimořádných událostí nejsou uplatňována krizová opatření, zatímco k řešení krizové situace 

je uplatnit krizová opatření ve smyslu krizového zákona nezbytné. 

 

3.4. Členění na budovy a prostory 
Dle normy se zdravotnická zařízení člení na [7]: 

a) zdravotnická zařízení ambulantní péče (3.4.1.) 

b) zdravotnická zařízení ústavní péče (3.4.2.) 

c) jesle (3.4.3.) 

 

3.4.1. Zdravotnická zařízení ambulantní péče 

Ambulantní zařízení se člení podle počtu lékařských pracovišť do dvou skupin s tímto 

označením [7]: 

a) skupina AZ 1 - ambulantní zdravotnické zařízení, ve kterém jsou jednotlivé ordinace nebo 

nejvíce tři lékařská pracoviště, tvořící provozní celek; do skupiny AZ 1 se zatřiďují 

lékárny základního typu a hygienické stanice 

b) skupina AZ 2 - ambulantní zdravotnické zařízení, ve kterém jsou více než tři lékařská 

pracoviště tvořící provozní celek; do skupiny AZ 2 se zatřiďují sdružená ambulantní 

zařízení (polikliniky) a lékárny (kromě lékáren základního typu) 
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3.4.2. Zdravotnická zařízení ústavní péče 

Zdravotnická zařízení ústavní péče se třídí podle počtu lůžek pro pacienty do dvou skupin 

s tímto označením [7]: 

a) skupina LZ 1 - lůžkové zdravotnické zařízení s maximálním počtem 15 lůžek pro dospělé 

pacienty nebo 10 lůžek pro děti 

b) skupina LZ 2 - lůžkové zdravotnické zařízení s jednou a více lůžkovými jednotkami podle 

definice „lůžková jednotka“ v předchozí podkapitole 3.3.1. Definice 

 

3.4.3. Jesle 

Objekty nebo prostory jeslí se zatřiďují do jedné skupiny. Každé oddělení musí tvořit 

samostatný požární úsek, který může být nejvýše ve 2. nadzemním podlaží. Oddělení jeslí má 

zpravidla 15 až 20 míst. Nejvyšší povolený počet míst je 22 [7]. 

 
3.5. Osoby dle schopnosti pohybu 
Rozdělení osob dle schopnosti pohybu: 

a) osoby schopné samostatného pohybu 

b) osoby s omezenou schopností pohybu a orientace jsou pro účely této normy osoby 

se sníženou sluchovou schopností vnímání, osoby se sníženou pohyblivostí, 

popř. odkázané na částečnou pomoc jiných osob (např. invalidé, pacienti v sanatoriích, 

rehabilitačních léčebnách, v ambulantních zdravotnických zařízeních apod.), děti od 3 

do 6 let nebo osoby starší 60 let (mateřské školy, dětské domovy, domovy důchodců, 

domovy s pečovatelskou službou apod.) [8] 

c) osoby neschopné samostatného pohybu jsou osoby se sníženou zrakovou schopností 

vnímání, osoby nepohyblivé (imobilní, jejichž únik je výlučně závislý na pomoci jiných 

osob, pacienti v nemocnicích upoutaní na lůžko), děti do 3 let (kojenecké ústavy, jesle) 

a osoby pod dozorem (psychiatrické léčebny, nápravná zařízení) [8] 
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4. Evakuace 

4.1. Pojem „evakuace“ 
Na „evakuaci“ lze pohlížet ze dvou hledisek. Jednak z hlediska požární ochrany a z hlediska 

ochrany obyvatelstva.  

 

V požární ochraně se setkáváme s problémem záměny dvou pojmů. A to pojmu evakuace 

osob a záchrana osob. Termínem evakuace je míněno rychlé opuštění nebo vyklizení objektů 

bez vnější pomoci. Pokud je poskytnuta pomoc zvenčí a přijetí evakuačních opatření nejsou 

možná, jedná se již o záchranu.  

 

V požární ochraně nebyl v právních předpisech pojem evakuace osob nikdy přesně definován. 

Všeobecně je však chápán jako krátkodobé opuštění potenciálně ohroženého prostoru 

průvodními účinky požáru (např. úbytkem kyslíku, zplodinami hoření, teplem) bez pomoci 

záchranných složek. Z hlediska časového se jedná o opuštění prostoru za dobu řádově desítek 

sekund, maximálně minut. Klasickým a hasičům nejznámějším příkladem evakuace osob je 

opuštění objektu, v němž byl vyhlášen požární poplach, a to podle předem zpracovaného 

evakuačního plánu po stanovených únikových cestách [2]. 

  

Zákon č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů pojem nezmiňuje 

a vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení požární bezpečnosti a výkonu státního požárního 

dozoru, která zákon provádí s pojmem pouze pracuje. Kmenové normy požární ochrany 

ČSN 7308xx termín „evakuace“ zmiňují ve spojitosti s požadavky na únikové cesty a dobou 

evakuace. Dále je termín uveden v právních předpisech z oblasti stavebnictví, ale i zde není 

definice „evakuace“ jednoznačně stanovena.  

 

Z hlediska ochrany obyvatelstva je evakuace jednoznačně definována. Zákon č. 239/2000 Sb., 

o integrovaném záchranném systému s pojmem pracuje a stanovuje povinnosti HZS kraje. 

Evakuaci obyvatelstva podrobně řeší prováděcí předpis k tomuto zákonu, a to vyhláška 

Ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Dle této vyhlášky je evakuace definována jako souhrn organizačních a technických opatření 

zabezpečujících přemístění osob, zvířat a věcných prostředků v daném pořadí priority z míst 
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ohrožených mimořádnou událostí do míst, ve kterých je zajištěno pro osoby náhradní 

ubytování a stravování, pro zvířata ustájení a pro věcné prostředky uskladnění. 

 

4.2. Dělení evakuace 
Samotnou evakuaci lze rozdělit podle několika druhů hledisek. 

1) rozsahu opatření na: 

 evakuaci objektovou, která zahrnuje evakuaci osob jedné nebo malého počtu 

obytných budov, administrativně správních budov, technologických provozů nebo 

dalších objektů [5] 

 evakuaci plošnou, která zahrnuje evakuaci obyvatelstva z části nebo celého 

urbanistického celku, případně většího územního prostoru, přičemž obyvatelstvem 

jsou míněny všechny osoby v místech ohrožených mimořádnou událostí s výjimkou 

osob, které se budou podílet na záchranných pracích, na řízení evakuace nebo budou 

vykonávat jinou neodkladnou činnost [5] 

2) doby trvání: 

 evakuaci krátkodobou, kdy ohrožení nevyžaduje dlouhodobé opuštění objektu 

(prostoru). Pro evakuované osoby není zpravidla zapotřebí realizovat opatření 

související s následnou péčí o evakuované osoby, jako je např. náhradní ubytování 

a stravování [5] 

 evakuaci dlouhodobou, kdy ohrožení vyžaduje dlouhodobé opuštění objektu 

(prostoru). Pro evakuované je zpravidla zapotřebí realizovat opatření související 

s následnou péčí, jako je např. náhradní ubytování a stravování [5] 

 

Pro znázornění nám slouží metodická pomůcka ke zpracování plánu obyvatelstva. 

 

EVAKUACE 

Plošná Objektová

Opuštění objektu Setrvání v objektu

Zpravidla  
krátkodobá 

Zpravidla 
dlouhodobá 

Obr. 4-1 Rozdělení evakuace z hlediska rozsahu opatření a doby trvání [2] 
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Následující obrázek nám poukazuje na odlišnosti procesu evakuace z hlediska požární 

ochrany a ochrany obyvatelstva.  

 

 

 
Obr. 4-2 Vznik mimořádné situace a proces evakuace [2] 

Vznik požáru 
nebo jiné 

mimořádné 
události 

Detekce 
vznikajícího 

nebezpečí 

Zpozorování osobami; 
Reakce požárně 
bezpečnostních zařízení 

Zpozorování osobami; 
Monitorovací systémy 

Požární poplach Varování obyvatelstva, 
nařízení evakuace, aktivace 
orgánů pro řízení evakuace

Únik osob 
z ohrožených 

prostor 

Přesun do míst 
shromažďování, přeprava 
do evakuačního střediska 
po evakuačních trasách 

Stanovené únikové 
komunikace 

Volné prostranství nebo 
jiný bezpečný prostor 

Přesun do příjmových 
středisek, následně do 
předurčených cílových míst 
přemístění 

Případná kontrola počtu 
osob a poskytnutí první 
pomoci 

Zajištění pobytu 
evakuovaných osob 
(nouzové ubytování a 
stravování) 

Požární ochrana Ochrana obyvatelstva 

 

4.3. Evakuační postupy objektů 
U objektů se využívají níže uvedené postupy, kterých se využívá při vzniku požáru (požární 

ochrana), tak i při vzniku jiné mimořádné události (ochrana obyvatelstva). 

 

4.3.1. Aktivní 

Evakuace osob může být z objektů provedena dvěma způsoby a to evakuací současnou 

(neřízenou) nebo postupnou (řízenou). V této podkapitole bych rád stručně popsal rozdílnost 

mezi těmito druhy evakuace.  
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Současná 

Po vyhlášení pokynu k evakuaci, představuje samovolný nikým neřízený únik osob z prostorů 

ohroženého mimořádnou událostí ven z objektu na volné prostranství, kde nehrozí vzniklé 

nebezpečí. U tohoto postupu hrozí kumulace osob na únikových cestách, což může ohrozit 

samotný průběh evakuace, jelikož průběh není nikým řízený, nekladou se žádné nároky 

na personál. Ve zdravotnických zařízeních se tohoto postupu nevyužívá. 

 

Postupná 

Jedná se o pohyb osob někým řízený, osoby opouštějí objekt v určitém pořadí, čímž nehrozí 

kumulace osob na únikových cestách, jako tomu bylo u evakuace současné. Co se týče času 

evakuace, může být v porovnání se samovolnou náročnější. Postup evakuace má svoje 

zásadní pravidla, která se musí dodržovat. Nejprve by se měli evakuovat osoby z podlaží, 

v nimž se dané nebezpečí vyskytuje. Následně podlaží, ležící nad tímto podlažím. Potom 

následuje evakuace osob z podlaží pod tímto podlažím. Evakuace podlaží začíná po evakuaci 

předcházejícího podlaží. Při tomto způsobu jsou kladeny požadavky na personál, který 

evakuaci řídí a na technické vybavení k tomu sloužící. 

 

4.3.2. Pasivní 

Někdy se volí postup setrvání osob v objektu. Osoby jsou evakuovány do jiných požárních 

úseků nebo prostor, kde dané nebezpečí nehrozí nebo setrvávají na místě. Využívá se 

ochranných vlastností staveb. Důležité je také, aby z těchto prostor vedly bezpečné 

komunikace na volné prostranství. 

 

a) evakuace horizontální: 

 běžně znamená, že se evakuovaní pacienti přesunou v rámci podlaží do sousedního 

požárního úseku, který jim po určitou dobu poskytne bezpečnost  

 používá se k ochraně pacientů z míst okamžitého ohrožení, zejména u těžce 

nemocných pacientů (pacienti s omezenou schopností pohybu nebo pacientů zcela 

neschopných samostatného pohybu) 

 výhodou je přesunutí pacientů i s lůžky, popřípadě na invalidním vozíku, či nosítkách 

b) evakuace vertikální: 

 používá se při úplné evakuaci poschodí 

 pacienti mohou být přesunuti do bezpečné oblasti kdekoliv ve zdravotnickém zařízení, 

typicky jedno nebo dvě poschodí pod zasaženým podlažím 

13  



 v případě kompletní evakuace objektu by měli být pacienti přesunuti do předem 

určené bezpečné oblasti 

 při tomto postupu se používají evakuační výtahy a nosítka 

 

4.4. Požární evakuační plán 
Požární evakuační plán se zpracovává dle vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o stanovení 

podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární 

prevenci) pro objekty a prostory, ve kterých jsou složité podmínky pro zásah nebo kde se 

provozují činnosti s vysokým požárním nebezpečím a v případě, že tak stanoví dokumentace 

požární ochrany zpracovaná na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti, i pro další 

provozované činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím. 

 

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

zasažených nebo ohrožených požárem. 

Požární evakuační plán obsahuje: 

1) určení osoby, která bude organizovat evakuaci, a místo, ze kterého bude evakuace řízena 

2) určení osob a prostředků, s jejichž pomocí bude evakuace prováděna 

3) určení cest a způsobu evakuace, místa, kde se evakuované osoby, popřípadě zvířata budou 

soustřeďovat, určení zaměstnance, který provede kontrolu počtu evakuovaných osob 

4) způsob zajištění první pomoci postiženým osobám 

5) určení místa, na kterém se bude soustřeďovat evakuovaný materiál, a určení způsobu jeho 

střežení 

6) grafické znázornění směru únikových cest v jednotlivých podlažích 

 

Úplnost a správnost požárního evakuačního plánu se ověřuje formou cvičného požárního 

poplachu a to nejméně jednou za rok. Cvičný požární poplach se vyhlašuje pro osoby, které 

jsou v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu k provozovateli činnosti. 

 

4.5. Požární evakuační plán jako (ne)dostačující 
Zdravotnická zařízení splňují výše uvedená kritéria a tudíž jsou povinna požární evakuační 

plán dle zákona zpracovat. Podle mého názoru není obsah tohoto plánu pro tyto objekty 

dostačující a neřeší průběh evakuace v celém rozsahu. Ve zdravotnických zařízení - LZ jsou 

hospitalizováni pacienti, které je při vzniku MU nutné evakuovat. V požárním evakuačním 
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plánu nebývají uvedena náhradní ubytovací zařízení, je zde uveden přesun osob na „nějaké 

shromaždiště“, kde jim bude poskytnuta první zdravotnická pomoc. Tento problém nevzniká 

u AZ, zde je zpracování těchto plánů zcela dostačující. Další skutečností je určitá benevolence 

ve zpracování, neexistuje žádné nařízení, které by určovalo do jaké hloubky by se měly plány 

zpracovávat. Vše tedy závisí na zpracovateli. To způsobuje v úrovni zpracování mezi 

zdravotnickými zařízeními značné rozdíly. Tato skutečnost může mít při vzniku MU neblahé 

následky. Postup evakuace, který se řídí podle těchto plánů, se může stát chaotickým 

a nekoordinovaným. Dle mého názoru by měly mít evakuační plány zdravotnických zařízení, 

v niž jsou hospitalizováni pacienti větší požadavky na zpracování, aby nedocházelo 

k propastným rozdílům. Plány by mohly být zaměřeny a doplněny o následující body: 

 

1) Stručně a srozumitelně popsat úkoly a postup při evakuaci pro personál (zejména u LZ) 

- toho by šlo docílit doplněním evakuačních plánů ve spolupráci s personálem a využilo 

by se tak znalosti svého oddělení z řad personálu. 

2) Telefonní seznam pro aktivaci požárních hlídek z jiných pracovišť zdravotnického 

zařízení.  

3) Telefonní seznam zaměstnanců (pro potřebu povolání k zabezpečení evakuace a 

doprovodu evakuovaných do náhradních zařízení) 

- seznam je uveden v traumatologických plánech, podle mého názoru by měl být uveden 

i v plánech evakuačních. 

4) Situační plán zdravotnického zařízení (jedná-li se o větší komplex) s vyznačením 

evakuačních tras a cílových evakuačních prostorů v rámci města. 

5) Situační plán mimo město. 

6) Kontakty na smluvní nemocnice. 

7) Kontakty na smluvní dopravní podniky 

8) Seznamy a kontakty vyplývající z bodu ad. 3 až 6 nebudou součástí plánů umístěných 

na odděleních, ale budou součástí příloh plánů uložených u kompetentních osob 

(manažerů) zajišťujících evakuaci. 
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5. Ohrožení objektu způsobující evakuaci 

Druhy mimořádných událostí mohou být původu přírodního nebo antropogenního, 

tj. způsobené člověkem [6]. 

 

5.1. Ohrožení vnitřními vlivy  
5.1.1. Ohrožení osob v důsledku požáru 

Nejpravděpodobnějším důvodem k evakuaci objektů je požár, který je doprovázen těmito 

průvodními jevy. Jsou to zplodiny hoření, úbytek kyslíku, plamen a vznikající teplo. Tyto 

jevy značně ohrožují osoby, majetek a také zasahující hasiče. 

 

Zplodiny hoření 

Tento jev doprovázející požár má za následek mnoho životů. Oběti požárů mají na svědomí 

právě zplodiny hoření, až následně uhoří.  

Složení spalin a jejich množství závisí zejména na chemické skladbě hořlaviny a na druhu 

a množství oxidačního prostředku. Organické i anorganické hořlaviny se skládají především 

z uhlíku, vodíku, síry, fosforu a dusíku a ve spalinách se setkáváme s jejich oxidy, 

a to oxidem uhličitým, oxidem uhelnatým, vodou, oxidem siřičitým, oxidem fosforečným 

a oxidem fosforitým. Při požárech dochází také ke tvorbě produktů pyrolýzy, jež představují 

zejména uhlovodíky, kyanovodík, sirouhlík, aminy, oxid dusičitý a oxid dusnatý. Většina 

látek je toxická a mají na lidský organismus řadu negativních důsledků [2]. 

 

Nedostatek kyslíku 

V důsledku oxidační reakce v hořícím prostoru dochází k postupnému úbytku kyslíku. 

Za normálních podmínek se ve vzduchu nachází 21 obj. % kyslíku. V důsledku požáru se 

snižuje objem kyslíku na 14 až 10 obj. % a v některých případech i pod 10 obj. %. Při snížení 

obsahu kyslíku dochází k dechovým potížím a k nedostatečnému okysličení krve. Osoby 

nacházející se v zasažených prostorách přestávají být schopné samostatného logického 

úsudku [2]. 

 

Plamen 

Plamen je základním projevem realizace hořlavých plynů v prostoru. Pokud je v hořícím 

prostoru nedostatek kyslíku, dochází sice k uvolňování hořlavých plynů, avšak jejich realizace 
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probíhá mimo hořící prostor. Tok plynů může přenést plamen do značných vzdáleností 

od ohniska požáru a ohrozit osoby nebo způsobit vznícení hořlavých materiálů [2]. 

 

Teplo 

Teplo je produktem požáru, který má z hlediska jeho šíření základní význam. Teplota zplodin 

může dosahovat hodnot 1000 °C a vyšších. Teplota plně rozvinutého požáru vždy přesáhne 

500 °C. Nejvyšší teplota vzduchu snesitelná pro lidský organismus závisí na nasycenosti 

vzduchu vodními parami a na době působení. Obdobně teplo sdílené sáláním závisí na době 

působení na lidský organismus [2]. 

 

Výše uvedené účinky požáru ohrožují osoby ve stavebních objektech, a to buď jednotlivými 

složkami nebo kumulací složek [2]. 

 

 
Obr. 5-1 Požár Fakultní nemocnice Olomouc [22] 

 

5.1.2. Ohrožení osob v důsledku nebezpečné látky 

Další možností, kdy může dojít k evakuaci místa v objektu, je únik nebezpečné látky nebo 

i příjem kontaminovaných pacientů chemickou látkou (důvodem k takovéto evakuaci může 

být i primární únik chemikálií na oddělení). Na lékařských pracovištích radiodiagnostických, 

radioterapeutických a pracovištích nukleární medicíny hrozí nebezpečí radiace. Riziko radiace 

může být způsobeno závadou na přístrojích nebo způsobeno požárem, popřípadě výbuchem. 

Pravděpodobnost příjmu kontaminovaných pacientů je velmi malá. Pacienti by se museli 

dostavit do zdravotnického zařízení z místa havárie pomocí vlastního dopravního prostředku, 

jinak by byla dekontaminace provedena hned na místě MU. V případě úniku látek nebo 

příjmu takových osob může dojít ke vzniku rizika toxicity. Zde je třeba nutné zjistit, jestli je 
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riziko toxicity nízké nebo naopak vysoké. V případě, jedná- li se o vysoce toxickou látku, 

kterou jsou přijímaní pacienti kontaminovány nebo místo v objektu látkou zasažené, musí se 

učinit nezbytná opatření.  

Opatření: 

 izolace, kdy je nutné izolovat kontaminované pacienty nebo zasažený prostor 

 evakuace, ta nastává v případě, že je ohrožen personál či ostatní pacienti  

 

5.2. Ohrožení vnějšími vlivy 
5.2.1. Terorismus 

Biologické a chemické ohrožení 

Hlavním cílem chemického a biologického napadení je vystavení protivníka riziku 

hromadných intoxikací chemickými, otravnými a jedovatými látkami. Nebezpečí je 

charakterizováno zasažením velkého počtu osob, zvířat a životního prostředí účinky 

chemických látek. 

 

Bombové napadení 

Nebezpečí je charakterizováno možností dalších výbuchů pomocí různých nástražných 

systému, velkým rozsahem události a následným možným nebezpečím zejména zřícením 

konstrukcí, únikem médií a zamořením rozsáhlé oblasti. Vznik následného požáru a rozšíření 

požáru na okolí havárie. Nebezpečí popálení, uhoření, udušení resp. otravy toxickými 

zplodinami hoření a dalších zranění při výbuchu. 

 

5.2.2. Únik nebezpečných látek z vedlejších objektů (dopravní nehoda) 

Tato možnost může nastat v důsledku dopravní nehody, při přepravě nebezpečné látky nebo 

únikem těchto látek z vedlejších objektů, ve kterých se látka vyskytuje. Nejčastějšími 

nebezpečnými látkami proti kterým je se třeba chránit je chlór a amoniak. 

Nebezpečné látky jsou klasifikovány podle jednotné mezinárodní databáze číselnými kódy 

či bezpečnostními značkami na obalu. K úniku dochází většinou chybou obsluhy, poruchou 

technologie výroby, při skladování, přepravě nebo jako druhotný následek živelné pohromy. 

Doporučení: 

Při takových haváriích je nutné utěsnit okna, dveře a veškeré otvory v budově. Důležité je 

vypnutí zařízení pro ventilaci vzduchu a uzavření větracích otvorů, z důvodů nasátí 

nebezpečné látky do budovy. 
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Nevycházet ven na volné prostranství a využít ochranných vlastností budovy. Například volit 

místnosti v horních patrech budovy, kde se daná látka nedostane. Stoupající těkavé látky již 

nemají účinnou koncentraci. Dále volit ukrytí zejména na straně odvrácené od vzniklé 

nebezpečné události. Hrozí-li riziko inhalace nebezpečné látky, lze zvolit improvizovanou 

individuelní ochranu (navlhčený ručník).  

Důležité je zbytečně se nevysilovat, zachovat klid a rozvahu a vyčkat na místě do příjezdu 

záchranných složek, které provedou další nutná opatření a řídit se jejich pokyny. 

 

5.2.3. Povodně 

Proti záplavám chrání naše nemocnice jejich geografické umístění i systém přehrad 

a protipovodňových zábran. Ale v určitých lokalitách k takové MU dojít může, proto je 

nezbytné s nimi počítat.  

Záleží na tom, jestli se daný objekt nachází na území, kde hrozí nebezpečí vzniku 

povodní: 

 z důvodu přívalových vod, způsobených náhlou oblevou v jarních měsících roku 

 z důvodu vydatných a vytrvalých dešťů, často podporovaných neprůchodným nebo 

částečně neprůchodným korytem řek naplaveným materiálem  

Charakteristika nebezpečí 

 přímé ohrožení velkého množství osob a majetku v důsledku záplavové vlny 

 druhotné nebezpečí ohrožení osob a majetku v důsledku zřícení budov a konstrukcí 

 
Obr. 5-2 Povodně 2002-Středočeský kraj-Evakuace nemocnice [23] 

 

 

5.2.4. Sněhové kalamity 

Charakteristika nebezpečí 

 přívaly sněhu následkem vytrvalého sněžení 

 poškození nebo zřícení střešních konstrukcí 
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5.2.5. Vichřice 

Charakteristika nebezpečí 

 rozrušení budov a zřícení konstrukcí působením silného větru 

 požáry následkem zkratu ve zřícených objektech 

 

5.2.6. Sesuvy půdy 

Zemětřesení na území České republiky je naštěstí jev velmi vzácný a nedochází při něm 

k obětem na životech nebo k velkým škodám. K sesutí budovy může dojít následkem 

výbuchu, dlouhých dešťů, apod. 

 

Charakteristika nebezpečí 

 destrukce budov následkem sesuvů půdy 

 rozrušení budov a zřícení konstrukcí 

 vznik následných požárů a výbuchů 

 

5.3. Chování člověka za mimořádných situací 
Naše reakce jsou determinovány vnitřními předpoklady, individuálními vlastnostmi a postoji. 

Existují situace jako jsou náhlé traumatické události, které zasahují hluboce do života každého 

člověka. I když každá taková situace má svá specifika, dají se popsat určité typické projevy 

chování a prožívání, které danou situaci provázejí. Porozumění tomu, co se s námi děje, může 

napomoci účinnějšímu zvládání a tím i zmírnění dopadu působení události na naše duševní, 

případně i tělesné zdraví [19]. 

Zážitky vlastního ohrožení boří všechny jistoty a často vedou k přechodným nebo i trvalým 

psychickým změnám. Jde o to, že člověk je vystaven v krátkém čase extrémní zátěži. Určitá 

míra stresu je přirozenou součástí života. Při postupném dávkování a nižší intenzitě zátěžové 

situace si můžeme přivyknout, v určité míře nás stres pozitivně aktivizuje [19].  

Do jaké míry bude situace prožívána jako stresová, záleží na tom, jak je daný jedinec 

psychicky odolný, dále jaký význam přisuzuje dané situaci a také možnost sociální opory. 

Některé situace jsou však tak intenzivní, nenadálé nebo nezvladatelné, že vyvolávají prožitek 

tísně a traumatickou odpověď v každém zúčastněném [19]. 

V situaci ohrožení se do několika vteřin spouští tzv. „akutní reakce na stres“, kdy dochází 

k četným fyziologickým změnám, doprovázeným charakteristickými změnami chování 

a prožívání. Tyto reakce jsou řízeny vegetativním nervovým systémem a nejsou ovladatelné 
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vůlí. Jejich podstatou jsou obranné reakce, které maximálně mobilizují rezervy a síly jedince. 

Jedná se o výraznou aktivaci organismu, která u našich prapředků vedla k úniku z ohrožující 

situace [19]. 

Náhlé hromadné zděšení vyvolává úzkostné a impulzivní reakce, tzv. paniku. Je to projev 

vysoce aktivizovaného pudu sebezáchovy, vedoucí k okamžitému a chaotickému úniku 

z předpokládaného nebezpečí. Většinou vzniká v podmínkách, pokud osoby nemají pocit 

možnosti záchrany nebo bezpečí [19]. 

 

5.3.1. Vliv a chování personálu při evakuaci  

Ve zdravotnických zařízeních by měl personál při provádění evakuace působit na pacienty 

uklidňujícím dojmem, pokud z nich pacienti vycítí nerozhodnost, ztratí v personálu důvěru, 

což může nepříznivě ovlivnit spolupráci mezi oběma stranami. V mimořádných situacích by 

měl personál jednat sebevědomě, podávat ohroženým včasné informace o vzniklé situaci 

a v každém kroku vědět, jak dále postupovat. Všechny tyto faktory mohou předcházet panice. 

Proto je nesmírně důležitá znalost svojí role, kterou v takových situacích musí personál 

vykonávat.  
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6. Únikové cesty 

6.1. Obecně 
Prvořadým úkolem požární ochrany v případě vzniku požáru je zajistit ochranu osob. 

Rozhodující význam pro záchranu osob má dělení objektu do požárních úseků, zajištění 

těsnosti požárně dělících konstrukcí proti proniku zplodin hoření a volba správného typu, 

dimenzí, odvětrání a vybavení únikových cest, které umožní osazenstvu v požadovaném čase 

opustit budovu. Zdárný průběh evakuace může kladně ovlivnit i řada organizačních opatření 

a instalování požárně bezpečnostních a dalších technických zařízení [1]. 

 

6.2. Definice 
Trvale volná komunikace, popř. komunikační prostor umožňující bezpečnou evakuaci všech 

osob z objektu ohroženého požárem nebo z jeho části na volné prostranství, popř. využitelná 

i pro přístup jednotek požární ochrany do prostorů zasažených požárem. 

 

6.3. Druhy únikových cest 
Podle stupně ochrany, kterou únikové cesty poskytují unikajícím osobám, se rozlišují únikové 

cesty: 

a) nechráněné 

b) částečně chráněné 

c) chráněné 

 typu A 

 typu B 

 typu C 

 

6.4. Vybavení 
6.4.1. Evakuační výtahy 

Evakuační výtahy se musí zřídit v objektech: 

a) kde v podlažích umístěných výše než 45 m je více než 50 osob 

b) majících více než tři užitná nadzemní podlaží, v nichž se trvale (nebo pravidelně) vyskytuje 

více než 10 osob s omezenou schopností pohybu a orientace nebo neschopných samostatného 

pohybu a kde evakuaci těchto osob nelze zajistit jiným způsobem (např. rampou) 

c) určených dalšími normami požární bezpečnosti staveb (např. ČSN 73 0835) [8]. 
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Lůžkové výtahy: 

V lůžkových zdravotnických zařízení ve kterých tvoří samostatné požární úseky lůžkové 

jednotky, anesteziologicko-resuscitační oddělení, jednotka intenzivní péče, operační oddělení 

a každé oddělení dětí, které mají od nejbližší úrovně východu na volné prostranství vzdálenost 

větší než 9 m, musí být umístěny lůžkové evakuační výtahy [7].  

 

6.4.2. Osvětlení únikových cest 

Únikové cesty musí být dostatečně osvětleny denním nebo umělým světlem alespoň během 

provozní doby v objektu. Nechráněné únikové cesty musí mít elektrické osvětlení všude, kde 

je v objektu běžná elektroinstalace pro osvětlení. Chráněné únikové cesty musí mít vždy 

elektrické osvětlení. Nouzové osvětlení musí být v chráněných únikových cestách typu B, C 

a dále v cestách typu A, pokud slouží k úniku více než 300 osob. V ostatních případech se 

nouzové osvětlení doporučuje [8]. 

 

6.4.3. Evakuační a bezpečnostní značky 

Bezpečnostní značky vyskytující se uvnitř objektů patří k neodmyslitelným prvkům, které 

přispívají k bezpečnosti, ochraně zdraví a života osob v případě vzniku požáru nebo jiné 

mimořádné události, která je nutná pro evakuaci. Značení by měla být součástí každého 

prostoru v objektu, ze kterého není na první pohled jasné, kterým směrem vede východ 

z objektu. V oblasti požární ochrany je umístění těchto značek stanoveno legislativními 

předpisy a v obecné oblasti jsou stanoveny předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví. 

Informativní značky pro únik a evakuaci osob a značky překážek na únikových cestách musí 

být i při přerušení dodávky energie viditelné a rozpoznatelné minimálně po dobu nezbytně 

nutnou k bezpečnému opuštění objektu. 

 

Materiál pro značky 

Značky musí být zhotoveny z odolného materiálu vůči prostředí, ve kterém jsou používány. 

Pokud nejsou zhotoveny z fotoluminiscenčního nebo reflexního materiálu, musí při snížené 

viditelnosti vydávat světlo nebo být osvětleny. 
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Informativní značky pro označení únikové cesty a nouzového východu nebo místa první 

pomoci a zařízení pro přivolání první pomoci: 

 

 
Obr. 6-1 Informativní značky [24] 
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Informativní značky pro věcné prostředky požární ochrany, požárně bezpečnostní zařízení 

a směr cesty: 

 
Obr. 6-2 Informativní značky [24] 

 

Značky jsou provedeny v bezpečnostních barvách. Jedná se o takové barvy, kterým je 

přiřazen bezpečnostní význam, který je uveden v příloze A. 

 
6.4.4. Rozhlas 

Pro zajištění plynulé evakuace osob musí být objekty zdravotnických zařízení skupiny LZ 2, 

kromě provozů s jednou ošetřovací jednotkou vybaveny domácím rozhlasem, ovládaným 

z prostoru, odkud je evakuace organizována a ve kterém je v provozní době trvalá služba [7]. 
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7. Doba evakuace 

7.1. Okamžitá evakuace 
V důsledku požáru nebo jiné MU, při které hrozí bezprostřední nebezpečí a evakuace se musí 

ihned zahájit. Evakuace z pohledu požární ochrany. 

Celková doba pro evakuaci je sestavena z dílčích časových intervalů. Evakuaci lze považovat 

za bezpečnou, pokud doba potřebná k evakuaci RSET (required safe egress time) je menší 

nebo nejvýše rovna dostupné době pro evakuaci ASET (available safe egress time) [20]. 

Platí: 

RSET ≤ ASET          (1) 

RSET = td + tv + tr + tz + tu  [min]       (2) 

kde 

td doba od vzniku do detekce požáru [min] 

tv doba od detekce požáru do vyhlášení evakuace [min] 

tr doba od vyhlášení evakuace do rozhodnutí osob k jejímu zahájení [min] 

tz doba od rozhodnutí k zahájení evakuace do vlastního zahájení evakuace [min]  

tu předpokládaná doba evakuace (doba pohybu osob objektem) [min] 

 

Dostupná doba pro evakuaci osob ASET: 

 
Obr. 7-1 Doba evakuace osob ASET [20] 

 

Předpokládaná doba evakuace tu představuje časový úsek, kdy dochází k pohybu osob 

objektem na volné prostranství nebo do jiného bezpečného prostoru. Předpokládaná doba 

evakuace tu uvedená v rovnici (2) odpovídá předpokládané době evakuace dle kmenových 
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norem požární bezpečnosti staveb. Za základ pro stanovení předpokládané doby evakuace 

bývá považován tzv. hydraulický model [20]. 

Doba od vyhlášení evakuace do jejího zahájení 

Doba od vyhlášení evakuace do jejího zahájení je poměrně obtížně odhadnutelná. Uvedená 

doba je dílčí částí doby vyjádřené rovnicí (1) a lze ji psát ve tvaru: 

t rz = tr + tz   [min]        (3) 

kde 

trz doba od vyhlášení do zahájení evakuace [min] 

tr doba od vyhlášení evakuace do rozhodnutí osob k jejímu zahájení (vnímání 

a interpretace) [min] 

tz doba od rozhodnutí k zahájení evakuace do vlastního zahájení evakuace [min] 

 

V minulosti byl v mnoha případech uvedený časový interval zanedbáván, což vedlo 

k nesprávným časovým prognózám. Tradičně se předpokládalo, že osoby po vyhlášení 

požárního poplachu bezprostředně zahájí evakuaci. Ve skutečnosti však může být doba 

od vyhlášení evakuace do jejího zahájení shodná s dobou pohybu osob objektem nebo 

v některých případech také podstatně delší než doba pohybu osob objektem. 

Evakuace osob v objektech zdravotnických zařízení, zejména v případech jejich vybavení 

lůžkovými odděleními, však při optimalizaci technických a organizačních opatření z hlediska 

požární ochrany, která pozitivně urychlí rozhodovací proces související se zahájením 

evakuace osob, může časově probíhat odlišně. Lze reálně předpokládat, že doba pohybu osob 

objektem bude především z důvodu charakteru osob (pacientů) delší než doba od vyhlášení 

evakuace do jejího zahájení [20]. 

Pro objekty zdravotnických zařízení tedy platí: 

t rz << tu            (4) 

kde 

trz doba od vyhlášení do zahájení evakuace [min] 

tu předpokládaná doba evakuace (doba pohybu osob objektem) [min] 

 

Dle normy se doba tu vypočítá podle vzorce [8]: 
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kde 

lu je délka únikové cesty v m 

vu  rychlost pohybu osob v m za minutu 

E  počet evakuovaných osob 

s součinitel podmínek evakuace 

Ku  jednotková kapacita únikového pruhu (počet osob za minutu)  

u  započitatelný počet únikových pruhů 

 

7.2. Plánovaná evakuace 
V důsledku MU, kde nehrozí bezprostřední ohrožení, bude evakuace probíhat v určitém 

časovém horizontu. Tedy většinou od zahájení evakuace, až do jejího ukončení, tj. doby 

přesunutí na jiné místo toho samého zařízení nebo do jiného náhradního zařízení. V případě 

přestěhování do jiného zařízení, bude doba evakuace delšího charakteru. Příčinou je možnost 

promyšlené organizace a časový prostor pro samotné provedení. Evakuace z pohledu ochrany 

obyvatel.  

 

7.3. Časový průběh evakuace 
Obrázek 5-2 poukazuje na rozdílnost doby trvání procesu evakuace ze dvou pohledů. 

Na časové ose můžeme vyčíst v jakých jednotkách časové veličiny bude proces uskutečněn. 

Z pohledu ochrany obyvatelstva je zde myšleno na následné ubytování evakuovaných osob. 

 
Obr. 7-2 Srovnání procesu evakuace v pojetí požární ochrany a ochrany obyvatelstva [3] 
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8. Faktory ovlivňující evakuaci 

Na průběh evakuace má vliv řada faktorů, které zapříčiňují zpomalení celkového průběhu 

evakuace. Tyto vlivy mohou být dvojího charakteru a může jich být nespočetně mnoho. 

 

8.1. Vnitřní vlivy  
 přítomnost pacientů s omezenou schopností pohybu nebo zcela neschopných pohybu 

 omezené množství personálu použitelného k evakuaci pacientů (rozdílné ve dne 

a v noci), neznalost personálu postupů při evakuaci  

 nemožností přepravy pacienta i s lůžkem, závislostí zdraví nebo života některých 

pacientů na přístrojích (elektřina, kyslík), možností zhoršení zdravotního stavu 

pacientů 

 snížená schopnost reakce a sebekontroly u části pacientů s možností vzniku paniky, 

jejich psychický stav a věk 

 mechanické zabezpečení oken, případně dveří zejména v přízemí budov a u vybraných 

speciálních oddělení (např. psychiatrie, léčebny pro mentálně postižené) 

 včasné/pozdní zpozorování MU 

 charakter budovy (novostavba, starší stavba) a typ poplašné zprávy 

 funkce požárně bezpečnostního zařízení 

 umístění zdravotnických zařízení i ve vícepodlažních budovách, rozsáhlá technická 

podlaží, podzemní prostory a komunikace 

 velká potřeba sil a prostředků k evakuaci a k zajištění přepravy do náhradních prostor, 

včetně zařízení pro přepravu pacientů (nosítka, vozíky, pojízdná lůžka, sanitní vozy) 

a personálu zdravotnického zařízení potřebného k evakuaci a péči o evakuované 

 nefunkčnost nouzového osvětlení, evakuačního rozhlasu a dalších požárně 

technických zařízení z důvodu přerušení dodávek elektrické energie a nefunkčnosti 

náhradních zdrojů 

 nedostatečná kapacita evakuačních výtahů, zúžení evakuačních a zásahových cest, 

pacienti na chodbách, mříže na oknech, různé zábrany volnému pohybu osob  

 nefunkčnost požárních uzávěrů - požární dveře na chodbách jsou zpravidla zajištěny 

proti uzavření 
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8.2. Vnější vlivy 
 léto/zima (shromaždiště - v zimě nutnost zabezpečení přikrývek, dek a teplých nápojů 

pro evakuované) 

 počasí (námrazy, sněhové kalamity, vichřice), může ovlivnit včasný příjezd jednotek 

požární ochrany a tudíž i včasnou pomoc 

 nedostatek techniky 

 přetížení telefonních linek v důsledku zájmu veřejnosti, rodinných příslušníků 

pacientů a sdělovacích prostředků o událost 

 rozsáhlá součinnost se složkami IZS při velkém zásahu 

 nedostatek nástupních ploch pro požární techniku 
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9. Stanovení algoritmu evakuace 

9.1. Základní ustanovení 
Ke stanovení postupu jsem si vybral nemocnice velkého typu (příkladem mohou být fakultní), 

mým odůvodněním je jejich složitost a dalším důvodem je, že nebude těžké tento algoritmus 

použít pro zdravotnická zařízení menšího typu. 

Dle zákona o požární ochraně mají zdravotnická zařízení povinnost zřídit preventivní požární 

hlídku. Úkolem preventivní požární hlídky je dohlížet na dodržování předpisů o požární 

ochraně a v případě vzniku požáru provést nutná opatření k záchraně ohrožených osob, 

přivolat jednotku požární ochrany a zúčastnit se likvidace požáru. 

Evakuaci může nařídit ředitel nemocnice, velitel zásahu nebo v případě nezbytné nutnosti 

službu vykonávající lékař. Ten potom ve spolupráci se sestrami, popřípadě ostatním 

personálem řídí a organizuje průběh evakuace do příjezdu složek IZS. 

 

Evakuace ve zjednodušeném pohledu: 

 z hlediska rozsahu na kompletní a inkompletní 

 z hlediska časové naléhavosti na okamžité a na ty, které lze naplánovat a provést jako 

dobře připravený výkon (plánované) 

 

Z klinického pohledu lze evakuace roztřídit: 

 zda jde o evakuaci prostorů bez pacientů nebo s pacienty (dětmi/dospělými, s pacienty 

mobilními a schopnými propuštění, s akutními pacienty v intenzivní péči, při 

operačních výkonech) 

 nakolik je třeba a kým posílit personál a jak vyškolit zdravotnické a nezdravotnické 

složky, které jsou na místě pro případ okamžité evakuace, které z blízkého okolí je 

reálné povolat 

 jak využít transportní možnosti pro převozy pacientů, pro dodání balené vody, 

nejnutnějších léků (inzulín, antibiotika atd.) 

 

Podle mého názoru nelze sestavit zcela jednoznačný algoritmus, podle kterého by se evakuace 

těchto objektů mohla řídit. Vždy bude záležet na charakteru a rozsahu vzniklé mimořádné 

události, na reakci pracovníků na danou situaci a schopnosti jejího řešení. Nejdůležitější roli 

hraje čas, kterým budeme disponovat. Dále bude rozhodující počet osob, který se musí 
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evakuovat a neméně důležitý bude počet lidí, potřebných k provedení evakuace. Tímto chci 

poukázat na fakt, že za běžného denního provozu se ve zdravotnických zařízeních vyskytuje 

dostatečný počet osob, který by danou situaci měl zvládnout. Jedná se především o dostatečný 

počet lékařů, sester, sanitářů i pomocného personálu, kterými mohou být údržbáři, uklízečky 

a další osoby, které by v případě potřeby byly schopny pomoci. Při nočním provozu je počet 

těchto osob značně omezen. Na pracovištích se vyskytuje pouze nezbytně nutný personál, 

který podle mého názoru není schopen evakuaci zajistit. Na jedno oddělení připadá v mnoha 

případech pouze jedna nebo dvě sestry a lékař vykonávající noční službu mnohdy i pro více 

oddělení. Zdravotnické zařízení v případě vzniku MU by mělo mít vytvořeno obecný postup 

při evakuaci, podle kterého by se personál daného oddělení do příjezdu složek IZS řídil. Toho 

by šlo docílit navržením tzv. „obálkové metody“. Metoda spočívá v tom, že by měli vedoucí 

pracovníci na každém oddělení na předem určeném místě uloženy obálky s instrukcemi, které 

by při dané situaci plnili. Splněné instrukce by si personál odškrtával a postupoval by dále 

s ohledem na vzniklou situaci. Tento postup by měl být jednoznačný a zcela srozumitelný 

všem pracovníkům každého oddělení. Mělo by se využít zejména dobré znalosti svého 

oddělení ze strany personálu, uvědomění si možných rizik u těžce nemocných pacientů, kteří 

jsou závislí na nemocničních přístrojích (pacienti JIP, ARO), po operačních zákrocích nebo 

například rizik, která by mohla vzniknout při evakuaci pacientů s infekčními chorobami. Při 

jejich evakuaci by mělo být obzvláště přihlíženo nejen na jejich osobní bezpečnost, ale také 

na bezpečnost ostatních osob. Za řízení evakuace je zodpovědný lékař vykonávající službu. 

Samotný průběh evakuace by měl probíhat v závislosti na typu oddělení a měl by být 

prováděn pouze jen v případě absolutní nutnosti. 

 

Jako příklad evakuačního plánu jsem uvedl v příloze C evakuační plán kojenecké jednotky 

intenzivní péče dětské nemocnice v Oaklendu v Kalifornii. Jsou v něm popsány všeobecné 

informace – kdo evakuaci může nařídit, kdo ji bude provádět, vymezení povinností personálu 

(co musí v dané situaci provést) a počet osob potřebných pro evakuaci jednoho dítěte 

v kritickém stavu. Evakuační plán je dle mého názoru zpracován výstižně, přehledně 

a srozumitelně. Mohl by se stát předlohou pro naše zdravotnická zařízení s těmito odděleními. 
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9.2. Schéma průběhu evakuace 
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Obr. 9-1 Vývojový diagram postupu při evakuaci 
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9.3. Popis průběhu evakuace 
Každý zaměstnanec nemocnice, který zjistí nebo obdrží informaci o vzniku MU, která by 

mohla ohrozit pacienty a zaměstnance, je povinen informovat o situaci svého nadřízeného 

nebo vedoucího zaměstnance, na jehož pracovišti k události došlo. Po obdržení informace je 

povinen vedoucí zaměstnanec (lékař konající službu, vrchní sestra) vyhodnotit situaci. Pokud 

dospěje k názoru, že situace je zvládnutelná svými silami a prostředky (např. hoří-li 

odpadkový koš), není nutné žádat o pomoc složky IZS. V případě, že pracoviště není schopno 

zvládnout MU samo vlastními silami a prostředky, je nutné informovat osoby k tomu 

odpovědné (ředitele nemocnice, krizový štáb) a dále povolat na místo složky IZS. 

V bezprostředním ohrožení pacientů a zaměstnanců může dát pokyn k zahájení evakuace 

vedoucí lékař a ve spolupráci s ostatními zaměstnanci ji provádí. Podle potřeby povolává 

na místo události další zaměstnance (jiných oddělení, jiných budov) pro zvládnutí situace. 

Podle rozsahu a závažnosti celé situace je nutné zajistit vypnutí hlavních uzávěrů el. energie, 

tlakových potrubí, plynu a dalších médií. Tento úkon může provést jen osoba k tomu určená. 

Evakuace níže zmíněných pracovišť bude zajišťována dle charakteru a závažnosti mimořádné 

události nejkratší možnou trasou po vyznačených únikových cestách směrem od místa vzniku 

MU, buď do bezpečně vzdáleného prostoru nebo směrem ven na volné prostranství. 

Všeobecnou zásadou je nejdříve chránit život a zdraví, teprve potom majetek. Nikdy 

nepodceňovat riziko vzniklé situace.  

 

9.3.1. Okamžitá evakuace 

Nastane při vzniku MU, při které hrozí bezprostřední nebezpečí. Příčinou bývá požár. 

 

Evakuace - ambulantní péče  

Organizace samotné evakuace ze strany personálu nebude příliš náročná. V takových 

zařízeních se vyskytují v největším počtu osoby schopné samostatného pohybu, popřípadě 

osoby se sníženou schopností pohybu, což nám ukazuje tabulka uvedená v příloze B.  

 

Evakuace pacientů bude probíhat v následujícím pořadí: 

 pacienti v okamžitém ohrožení 
 pohybliví pacienti 
 osoby s omezenou schopností pohybu (pomocí vozíků, popřípadě nosítek) 

 

 

34  



Evakuace - lůžkové oddělení 

Nejsložitější organizace evakuace bude na lůžkových odděleních JIP, ARO, infekčním 

oddělení, v kojeneckých ústavech a na operačních sálech, kde je nezbytné dokončení operací. 

Důvodem je hospitalizace osob nesamostatného pohybu, které jsou odkázané na přístroje 

a pomoc personálu. Zde bude proces evakuace závislý na mnoha faktorech. Evakuace by se 

měla provádět s ohledem na zdravotní stav pacientů. Nejdůležitější bude učinit rozhodnutí, 

je - li evakuace pro pacienta přípustná, rozhodnutí musí učinit ošetřující lékař. Evakuace bude 

náročná na počet osob vykonávající evakuaci. Postupem bývá přesun pacientů do bezpečného 

prostoru od místa vzniku MU. U ležících pacientů se využívá ochranných vlastností budov, 

provádí se zejména evakuace horizontální. 

 

Evakuace pacientů bude probíhat v následujícím pořadí: 

 pacienti v okamžitém ohrožení 

 děti z inkubátorů, novorozenci 

 dospělí pacienti připoutaní k lůžku 

  

Evakuace - prostor bez pacientů 

Jedná se o prostory laboratoří, krevních bank, administrativní budovy, prádelny, kuchyně 

a ostatní prostory bez pacientů. 

Dojde-li k MU, která vyžaduje evakuaci, zaměstnanci by se měli okamžitě evakuovat 

do chráněného místa v objektu nebo ven na volné prostranství. U rizikových pracovišť jako 

jsou laboratoře, je nutné před odchodem vyvěsit informace pro hasiče o vyskytujících se 

nebezpečných látkách. 

 

Obecné zásady pro zaměstnance: 

 osoby v okamžitém ohrožení by se měly evakuovat nejdříve  

 v ohrožených prostorách nejdříve zavřít všechna okna a dveře, skrz šíření požáru, 

kouře, nebezpečných látek 

 zavřít dveře, kterými projdeme 

 

9.3.2. Plánovaná evakuace 

Dojde-li ke vzniku MU, při které nehrozí bezprostřední nebezpečí. Příčinou bývají povodně 

a další živelní katastrofy. Evakuace probíhá dlouhodoběji a tudíž je možné ji v určitém 

časovém úseku plánovat a organizovat. Proto je důležité mít zpracovaný plán, podle kterého 
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se bude postupovat. Neméně důležitý bude fakt, jestli se bude jednat o evakuaci kompletní 

nebo inkompletní. Kompletní evakuace, tj. celého zdravotnického zařízení je z pohledu 

krizových manažerů nereálná, ale musí se s ní také počítat. Inkompletní evakuace se bude 

týkat jen určité budovy, její části, popřípadě jen některého z jejího oddělení. Pokud bude 

situace z pohledu nemocnice zvládnutelná svými silami a prostředky, budou se evakuovaní 

pacienti rozmísťovat na jiná událostí nezasažená pracoviště. Jinak by se museli pacienti 

evakuovat do jiných zdravotnických zařízení, se kterými mají nemocnice uzavřené smluvní 

dohody. Plánovaná evakuace se vztahuje pouze pro pacienty lůžkových oddělení. Při 

nedostatku potřebného personálu k zabezpečení evakuace je nutno telefonicky povolat ostatní 

pracovníky uvedené v seznamu dosažitelnosti. Seznam je součástí traumatologických plánů. 

Základním prvkem pro zpracování evakuačního plánu je „analýza“. Cílem analýzy je 

identifikovat podstatné a nutné vlastnosti elementárních částí celku.. Myslím tím analýzu 

počtu pacientů, které bude potřeba evakuovat. Vychází se z celkové obložnosti lůžek 

zdravotního zařízení, která je jím vedena. Obdobně se může postupovat při analýze 

jednotlivých oddělení.  

 

Názorně předvedu na následujícím příkladu: 

Celkový počet lůžek   1000 

Obložnost 75%     750 

Průměrně volných     250 

Roztřídění pacientů:  

1) 250 ležících  

2) 450 schopných pohybu 

3) propustit do domácího ošetření s odkazem na ambulantní ošetření v jiném 

zdravotnickém zařízení 50 pacientů 

Evakuaci plánovat pro 700 pacientů. 

Potřeba provést následující kroky: 

1) vyhodnotit (posoudit) vlastní kapacity na plánovaný počet. 

2) využít smluvní kapacity 

3) následně evakuovat do vlastních evakuačních prostor 

4) evakuace do smluvních prostor 

5) evakuace bude probíhat vlastními dopravními prostředky 

6) evakuace smluvními dopravními prostředky. 

36  



V případě dlouhodobějšího přerušení provozu nemocnice je nutné odložit plánované operace 

a ostatní chirurgické zákroky. Akutní případy předat okolním nemocnicím. 

O přerušení provozu nemocnice informovat veřejnost prostřednictvím masmédií, vyhlášením 

veřejným rozhlasem, informačními tabulemi, zveřejněním na internetových stránkám 

nemocnice, apod. 

 

9.4. Riziková evakuace 
Evakuace může být riziková pro určitá oddělení, kde se vyskytují nebezpečné látky, zdroje 

ionizujícího záření nebo pacienti, kteří jsou lékařsky nestabilní, na operačních sálech, závislý 

na přístrojích, ale také pacienti, kteří mohou ohrozit osoby ve svém okolí. Jsou to především 

pacienti z infekčních, onkologických, radiodiagnostických, TBC a respiračních oddělení. 

Při vnitřní evakuaci je nutné vyčlenit zvláštní prostor k jejich izolaci. Pokud se takový prostor 

v nemocnici nenachází, je nutno vytvořit improvizovaný prostor přesunutím pacientů na jiná 

oddělení a tyto uvolněné prostory využít pro tyto pacienty. 

Tito pacienti se v žádném případě nesmí evakuovat společně s ostatními pacienty. V takovém 

případě je nutné držet tyto pacienty stranou a pokud možno uskutečnit rychlý převoz 

do jiných zdravotnických zařízení. 

Při evakuaci laboratoří se vyskytují biochemická rizika (hořlaviny a jedy) a mikrobiologická 

rizika ( infekce). 
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10. Závěr 

Ve své bakalářské práci jsem zpracoval všeobecný algoritmus evakuace dle časové 

naléhavosti na provedení. Algoritmus slouží jako celkový přehled postupů při evakuaci 

zdravotnických zařízení. 

Na závěr uvedu pár poznatků, které by měly dle mého názoru zdokonalit tuto problematiku. 

Zpracovávat evakuační plány by měl pracovník tomu způsobilý (odborně způsobilá osoba) 

ve spolupráci s vedoucími lékaři a vrchními sestrami jednotlivých oddělení zdravotnického 

zařízení. Spolupráce je myšlena z důvodu dobré znalosti jejich oddělení, zdravotního stavu 

svých pacientů, zajištění zásob materiálu, léčiv, tekutin a zdravotní dokumentace na místo 

evakuace, určení pořadí pacientů při evakuaci, apod. Tím by pomohli s vypracováním 

důležitých bodů při postupu evakuace. Zavedením tzv. „obálkové metody“, která již byla 

zmíněna, by mohla být evakuace snadněji a přesněji proveditelná. Metoda by měla pomoci 

personálu v rychlosti zvládnout náročnost a početnost úkolů. Dále zamezit chybám v dané 

situaci.  

Nezbytným prvkem je vzdělávání řídících pracovníků a zaměstnanců, což umožňuje 

a zajišťuje rychlou a efektivní reakci na vzniklou mimořádnou událost. Součástí vzdělávacího 

systému by měla být praktická cvičení, která by sloužila ke sjednocení a upřesnění postupů 

přípravy, zabezpečení a řízení evakuace. Po cvičení by měl být proveden jeho důkladný 

rozbor, vyhodnocení nedostatků a následní provedení patřičných opatření, včetně opravy 

metodických postupů. 

K praktickým cvičením dochází ve zdravotnických zařízeních jen zřídka. Jednak je to 

z důvodu špatné proveditelnosti vůči pacientům závislých na přístrojích, medicínském kyslíku 

a služeb personálu. Pacienti jsou mnohdy stresováni nemocemi a nemocničním prostředím, 

tudíž by bylo zcela zbytečné jim tento stres ještě zvyšovat. Jediným možným řešením je 

nácvik evakuace s figuranty, kterými mohou být studenti středních zdravotních škol nebo 

praktikanti provádějící ve zdravotnických zařízeních praxi. Toto řešení mi připadá 

nejvhodnější a to hned ze dvou důvodů. Prvním je, že si evakuaci vyzkouší personál, který by 

danou evakuaci prováděl i ve skutečnosti, aniž by došlo k ohrožení pacientů. Druhou výhodou 

je příprava studentů zdravotnických škol a praktikantů do budoucna, kdy budou moci své 

praktické zkušenosti využít. Všechna cvičení by měla být prováděna s určitou profesionalitou 

a brána zcela vážně, jako reálná situace. 
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Další věcí je krizová připravenost zdravotnictví. Myslím, že by se neměla týkat jen 

připraveností na mimořádné události vzniklé vně zdravotnických zařízení a aktivací 

traumatologických plánů, ale pojmout také rizika, která mohou vzniknout uvnitř těchto 

zařízení. Je tedy nutno zpracovávat evakuační plány podle charakteru zařízení, možných rizik 

a časové naléhavosti, stejně tak jako tomu je u traumatologických plánů. 

Při konstrukci nových budov klást důraz zejména na provozuschopné únikové cesty a požárně 

bezpečnostní zařízení. Projektovat citlivá pracoviště, jako jsou operační sály, kojenecké, ARO 

a JIP oddělení s ohledem na jejich vhodné umístění. Osazení vzduchotechniky čidly, které by 

při detekci nebezpečné látky včas odstavilo přívod znečištěného vzduchu do místností 

a operačních sálů. 
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12. Seznamy 

Seznam zkratek 
ARO – anesteziologicko-resuscitační oddělení 

ASET - available safe egress time (dostupná doba pro evakuaci) 

AZ - ambulantní zařízení 

ČSN - česká státní norma 

HZS ČR - Hasičský záchranný sbor České republiky 

IZS - integrovaný záchranný systém 

JIP - jednotka intenzivní péče 

LZ – lůžkové zařízení 

MU - mimořádná událost 

MV - ministerstvo vnitra 

RSET - required safe egress time ( potřebná doba pro evakuaci) 

TBC - tuberkulóza 
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Příloha A – Barvy bezpečnostních značek 

 
Obecné bezpečnostní barvy 
 

Bezpečnostní barva Význam Příklady použití 

Červená Zákaz 
Stůj 

Značky pro zastavení 
Nouzové zastavení 

Značky zákazu 

Modrá Příkaz Příkaz k použití osobních 
Ochranných prostředků 

Žlutá Výstraha 
Riziko nebezpečí 

Výstraha nebezpečí 
Výstraha pro schody,překážky 

apod. 

Zelená Bezpečí 
Únikové cesty 

Nouzové východy 
Stanice první pomoci 

Zvláštní skupiny tvoří požárně bezpečnostní značky, které jsou součástí požární prevence 

v objektech a na pracovištích. Zde se používá rovněž barva červená ( s kontrastní bílou 

barvou – viz.kontrastní barvy) k vyznačování umístění požárně bezpečnostního zařízení 

,věcných prostředků požární ochrany, ohlašovny požáru apod.  

Příklady použití: 
 

 
 
Kontrastní barvy 

 

Při tvorbě bezpečnostních značek se využívá kontrastních barev, které doplňují obecné 

bezpečnostní barvy(červená,modrá,žlutá,zelená). Legislativním předpisem jsou stanoveny 

kombinace bezpečnostních a kontrastních barev.  

Tabulka stanovených kombinací barev  

 
Obecná bezpečnostní barva  

 
Kontrastní barva 

  
  
  
  
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Příloha B – Tabulka složení osob podle schopnosti pohybu 

 
Tabulka A.1 – Procentuální složení osob podle schopnosti pohybu a hodnoty nahodilého požárního zatížení pn 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Příloha C – Evakuační Plán kojenecké jednotky intenzivní péče 

Evakuační plán kojenecké jednotky intenzivní péče dětské nemocnice v Oaklendu, 

Kalifornie, USA 

Převzato z článku: 

Franck L, Epstein B, Adams S: 

Disaster preparedness for the ICN: Evolution and testing of one unit’s plan 

Pediatric Nursing March/April 1993, Vol. 19, No. 2, s. 122-127 

 
Evakuační plán kojenecké JIP [4]. 
 
Všeobecné informace 
 
1. JIP bude evakuována pouze v případě absolutní nutnosti. Příkaz k evakuaci může dát velitel 

krizového štábu nemocnice nebo hasiči, kteří dorazí do prostor oddělení. Při bezprostředním 

ohrožení JIP může iniciovat evakuaci sloužící vedoucí lékař oddělení nebo staniční sestra. 

2. Osoby ve službě provádějící evakuaci: nejzkušenější neonatolog a sestra. 

a) Sestra ve službě určí velitele každého pokoje. Ten je zodpovědný za třídění pacientů 

a za využití personálu pro evakuaci dětí daného pokoje. 

b) Velitel pokoje zajistí, že každé dítě je identifikováno páskou nebo štítkem upevněným 

k tělu. 

c) Administrativní pracovníci oddělení pomáhají při komunikaci a s telefonáty pod vedením 

sester a používají telefon pro urgentní situace, pokud je to nutné. Tito pracovníci jsou dále 

zodpovědní za přenesení dokumentace o pacientech na určené místo evakuace při příkazu 

opustit oddělení. 

3. Nejméně nemocné děti budou evakuováni jako první. Za žádných okolností nesmí být 

k evakuaci použity výtahy dříve, než je to povoleno hasiči na místě. Pokud je nutná evakuace 

okny, provádí se za pomocí hasičů. 

4. Technický personál je zodpovědný za zajištění evakuace láhví s kyslíkem a stlačeným 

vzduchem a za uzavření rozvodových ventilů při opuštění oddělení. 

5. V případě požáru vedoucí technik (nebo pověřený zástupce) musí okamžitě uzavřít ventily 

přívodu kyslíku a stlačeného vzduchu v ohrožených prostorách. Pacienti závislí na přívodu 

kyslíku nebo mechanické ventilaci jsou přepojeni na přenosné láhve s kyslíkem. Tato opatření 

musí být provedena, když se oheň zdá být malý, pokud situaci nezhodnotí hasiči a neprohlásí 

prostory za bezpečné. 

  



6. Děti mohou být evakuovány do jiné části nemocnice nebo na místo určené mimo 

nemocnici. Místo evakuace určí velitel krizového štábu po poradě s vedoucí sestrou 

a vedoucím neonatologem a dále s bezpečnostní službou (pro případ, že by některé dveře bylo 

nutno otevřít pro evakuaci). 

7. Po přesunu na místo evakuace tam personál zůstane, pokud nemá příkaz vrátit se daný 

velitelem krizového štábu. 

8. Zodpovědnost za chod nouzového vybavení: 

a) Každá sestra u pacienta zkontroluje, že kyslíková láhev jsou připojeny k lůžku 

b) Vedoucí sestra JIP vede na oddělení čtvrtletně cvičení pro používání zásobníků, regulátorů 

a samonafukovacích resuscitačních vaků. 

c) Technik respiračních přístrojů měsíčně kontroluje stav zásobních láhví. Doplňuje lahve 

k mobilním stojanům pro děti, které potřebují kyslík. 

d) Personál JIP čtvrtletně ověřuje, že všechny uložené zásoby jsou přípustné, nemají prošlou 

dobu exspirace a jsou uzavřené. 

9. Pro evakuaci oddělení by měly být použity evakuační trasy uvedené v krizovém plánu 

nemocnice. 

a) Horizontální evakuace ( v rámci jednoho patra) by měla být zvažována nejprve, 

s kompletním přesunem do nejbližší požární zóny, která je bezpečná. U každé požární zóny se 

předpokládá 1 - ½ hod., pokud jsou protipožární dveře mezi zónami uzavřeny. U pokojů 

uvnitř zóny předpokládá 20 minut. 

b) Vertikální evakuace (z jednoho patra dolů nebo ven z budovy) má být provedena jen 

při absolutní nutnosti. 

10. Každý ohřívač a inkubátor na JIP je vybaven kyslíkovou láhví s regulátorem. 

11. Zásoby potřebné pro evakuaci jsou umístěny v každém pokojí JIP a ve velkých skladech 

nemocnice: 

a) Sestavy potřeb v případě nouze jsou uloženy na pokojích a obsahují samonafukovací 

resuscitační vaky, baterky, stetoskopy, Heimlichovy ventily, odsávačky, pleny, štítky 

a oddělovače kabelů. 

b) Vozíky se zásobním materiálem, které musí být dopraveny na místo evakuace, a dva 

evakuační pláště s 6 kapsami dostatečně velkými pro přenesení kojenců jsou umístěny 

v prostorách skladu. 

12. Personál pro evakuaci tvoří sestry, lékaři a další zaměstnanci. Při katastrofě zodpovídá 

vrchní sestra za vyrozumění středního zdravotnického personálu (svolávací „strom“). Vrchní 

  



sestra vyšle tento personál na pomoc kojenecké JIP při evakuaci, pokud si to vyžádá staniční 

sestra tohoto oddělení (nebo její zástupce ve službě). 

 

POSTUPY PŘI EVAKUACI (většinou se provádějí současně): 

1. Při příkazu velitele krizového štábu nebo hasičů evakuovat: 

Staniční sestra (sestra ve službě): 

a) určí velitele jednotlivých pokojů a personál, který připraví evakuační zásobní materiál 

a vybavení 

b) dohodne se sloužícím neonatologem pořadí pacientů při evakuaci 

c) určí dva pomocné pracovníky k přepravě zásobního materiálu na místo evakuace (jakmile 

je určeno velitelem krizového štábu) 

d) určí zdrav. sestru, která bude velitelem na místě evakuace, a vyšle ji na místo s prvními 

evakuovanými dětmi 

 

Neonatolog: 

a) spolupracuje se staniční sestrou při třídění dětí 

b) stanoví lékaře, který půjde na místo evakuace s prvními evakuovanými dětmi 

c) vyšle ostatní lékaře na pomoc při evakuaci vážněji nemocných dětí 

 

Administrativní pracovník oddělení: 

a) zůstává co nejdéle na svém místě, aby předával zprávy 

b) informuje lékařského ředitele a vrchní sestru na místě o evakuaci (pokud se tak již nestalo) 

 

Pomocní pracovníci: 

a)hlásí se u staniční sestry pro instrukce, jak pomáhat při evakuaci 

b) věnuje zvláštní pozornost zajištění volných východů a cest a mobilizaci vybavení 

a materiálu potřebného pro evakuaci 

 

2. Sestry připraví děti k evakuaci: 

a) upevní identifikační náramek na paži nebo hrudník 

b) přeruší kontinuální nasogastrickou výživu, aspiraci žaludku, upevní sondu 

c) odpojí všechny monitory 

d) pokusí se přinést infuzní čerpadla pro zachování dodávky tekutin 

  



e) když je situace kritická, rozpojí všechny periferní intravenózní přívody, arteriální 

a perkutánní napojení, upevní stříkačku s infuzním roztokem. Zajistí, aby všechny přípoje 

byly zabezpečeny proti krvácení při evakuaci 

f) Odpojí hrudní drenážní systémy od odsávání. Zajistí, že drenážní systém je níže než 

hrudník dítěte. Další možností je odpojení hrudní kanyly od drenážního přístroje a upevní 

k Heimlichovu jednocestnému ventilu, který umožní odvod vzduchu, pokud se nahromadí 

v hrudníku. Pozor: uzavření hrudní kanyly může způsobit tenzí pneumotorax 

g) otevře set s nouzovým vybavením, přebalí dítě a zabalí je i s odsavačkou 

h) shromáždí dokumentační karty a medikace 

 

3. Při horizontální evakuaci se děti přepravují v rámci poschodí ve svých vyhřívaných 

boxech, inkubátorech, postýlkách nebo koších 

 

4. Při vertikální evakuaci se děti přepravují o jedno nebo více pater níže v dále 

uvedeném pořadí: 

a) děti s nejméně závažným stavem (tj. bez přívodů kyslíku, hrudní kanyly atd.): Užívají se 

evakuační pláště pro přenášení až 6 dětí 

b) děti s přívodem kyslíku nosní kanylou (méně než 1 l/ min.) mohou mít při nutnosti rychlé 

evakuace kyslík odpojen 

c) Děti s nutností stálého přívodu kyslíku potřebují k evakuaci 2-3 osoby. Použije se 

oddělovač kabelů k odpojení kyslíkové lahve a regulátoru od vyhřívaného stolu nebo 

inkubátoru. Nosní kanyla se připojí přímo ke kyslíkové láhvi 

d) Děti s potřebou CPAP nebo mechanické ventilace jsou ventilovány ručně pomocí 

samonafukovacího vaku a kyslíku z láhví. Láhev stačí pouze na 45-60 minut ruční ventilace. 

Nepřipojujeme děti na kyslíkovou láhev dříve než při zahájení vlastní evakuace 

e) Výtahy se k evakuaci nevyužívají, pokud to není povoleno zástupci hasičů 

 

5. Pro evakuaci dětí v kritickém stavu: 

a) 3 osoby: 1 nese dítě, 1 pro ruční ventilaci, 1 nese kyslíkovou lahev 

b) 2 osoby: 1 osoba nese dítě v plastovém koši i s upevněnou kyslíkovou láhví, 1 osoba 

provádí ruční ventilaci 

c) Evakuaci dětí vážněji nemocných provádí lékař 

d) Pokud jsou přítomni návštěvníci, pomohou při přenášení zdravotnického materiálu nebo 

dětí 

  



e) Pokud to čas dovolí a lze použít výtahy, použijí se k evakuaci vážněji nemocných 

a nejmenších dětí transportní inkubátory 

 

6. Jakmile dorazí na místo evakuace, sestry pod lékařským dozorem zhodnotí stav dětí 

a stabilizují jej: 

a) Děti s potřebou kyslíku musí být co nejdříve napojeny na větší zásobníky kyslíku 

b) Evakuační zásoby se používají a přidělují dle potřeby 

 

7. V co nejkratší lhůtě je nutno zařídit transport dětí do jiné kojenecké jednotky 

intenzivní péče. Méně nemocné děti mohou být převezeny do okolních nemocnic. Děti se 

závažnějšími potížemi musí přijít do specializovaných center. 

  


