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Úvod 

S technickým a technologickým rozvojem společnosti roste i důraz na ochranu 

lidských ţivotů, majetku, budov nebo ţivotního prostředí. Za poslední dekádu byla 

k problematice vytvořena přirozeně i nová legislativa, případně se aktualizovaly jiţ 

starší a zavedené zákony. Orgány státní správy, firmy, právnické, ale i fyzické osoby 

jsou tedy tlačeny k dodrţování bezpečnostních předpisů, k prevenci před škodlivými 

událostmi, k sníţení rizika jejího vzniku na moţné minimum a v neposlední řadě 

k bezpečnostním opatřením po jejím vzniku, tak, aby byly minimalizovány ztráty 

na lidských ţivotech, majetku nebo ţivotním prostředí. 

Aby bylo moţné tato opatření zavádět, je nejprve nutná identifikace moţných 

nebezpečí a hlavně pak analýza rizik vybraného objektu nebo systému. Obecným cílem 

je pak především zvolení správné analýzy a schopnost umět si z ní vyvodit moţná rizika 

a zvolit nápravná opatření co nejefektivněji.  

Objektů, na něţ by bylo moţné aplikovat maticové metody je celá řada. 

Od výrobních objektů, přes společenské místnosti a sály aţ po nákupní centra. Ovšem je 

třeba si uvědomit, ţe existují i budovy se zvláštním významem. Budovy a objekty, které 

plní významnou roli nejen v běţném ţivotě, ale jejich bezproblémová funkce je stěţejní 

také během nebo po vzniku mimořádné události. Zvoleným objektem se tedy stalo 

zdravotnické zařízení, konkrétně nemocnice ve Frýdku-Místku, protoţe nabízí širokou 

škálu moţností posouzení rizik objektu a jejich předcházení. Lze zde brát v potaz 

antropogenní vlivy, na které je moţno dívat se ze dvou úhlů. Škodlivou událost můţe 

způsobit buď pacient, nebo ošetřující pracovník. Velice podobně lze chápat 

i technologické vlivy, neboť práce s různými léčebnými přístroji nebo chemickými 

látkami rozhodně není bezproblémová.  Environmentální vlivy rozhodně budou také 

patřit do mého rozsahu, ale vzhledem ke geografické poloze České republiky a umístění 

vybrané nemocnice, bude jejich výskyt, četnost a dopady menší. 

Cílem práce je identifikace rizik ohroţující vybraný objekt a jejich následné 

hodnocení pomocí maticové metody analýzy rizika. Součástí výstupu analýzy pak bude 

krom jejího číselného a grafického výsledku i soubor navrhovaných nebo jiţ 

existujících nápravných opatření pro minimalizaci nejzávaţnějších rizik vyskytujících 

se v objektu nemocnice. 
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1. Rešerše 

BRABEC, František: Bezpečnost pro firmu, úřad, občana. 1.vyd. Praha: Public 

History, 2001, 400 s. ISBN 80-864-4504-6. 

Cílem této publikace je seznámení se s prvky a systémy zajištění bezpečnosti 

občanů, organizací a institucí proti vnějším rizikům a hrozbám. Dále se zaměřuje 

na ochranu bezpečnosti, zdraví a ţivota osob, na ochranu majetku a na ochranu 

ekonomických a dalších bezpečnostních zájmů. Jsou zde také popsány způsoby 

vypracování bezpečnostní expertízy. 

SMETANA, Marek, Danuše KRATOCHVÍLOVÁ ml. a Danuše 

KRATOCHVÍLOVÁ.: Havarijní plánování. Brno: Computer Press, 2010, 166 s. 

ISBN 978-80-251-2989-0. 

Publikace se převáţně zabývá přípravami na moţnost vzniku průmyslové havárie 

a její řešení. Autoři se v knize zaměřili především na chemický průmysl a jadernou 

energii, ale popsané postupy se vyuţívají v celé řadě dalších oblastí.  

DOUCEK, Petr, Luděk NOVÁK a Vlasta SVATÁ: Řízení bezpečnosti informací. 1. 

vyd. Praha: Professional Publishing, 2008, 239 s. ISBN 978-80-86946-88-7.  

Publikace se předně věnuje systému řízení bezpečnosti dat a jeho ochranou před 

zneuţitím nebo před ztrátou citlivých dat. Autoři chronologicky seznámí čtenáře 

s historií ochrany dat a řízením informatiky aţ po dnešní aktuální podobu. Dále se 

věnují konkrétní realizaci vlastního systému řízení bezpečnosti informací v souladu 

s platnou legislativou a českými i světovými standarty. 

HAIMES, Yacov Y.: Risk modeling, assessment, and management. 2nd ed. 

Hoboken, N.J.: Wiley-Interscience, 2004, 837 s. ISBN 04-714-8048-7. 

Autor v publikaci zkoumá současné multidisciplinární aplikace, problémy 

a anamnézy v modelování rizik a v hodnocení a řízení modelování rizik. Dále ukazuje 

jak kvantifikovat riziko a jeho pravděpodobnost v konstrukci reálných rozhodovacích 

problémů. Kniha také obsahuje celou řadu příkladů a případových studií pro ilustraci 

analytické metody.  
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PALEČEK, Miloš, Jan BUMBA, Vilém SLUKA a Martina HÁJKOVÁ: 

Prevence rizik. Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2006. 257 s. ISBN 80-245-

1117-7. 

 V publikaci jsou uvedeny základní pojmy spojené s rizikem a procesem jeho 

řešení. Dále se autoři věnují metodám pro identifikaci a analýzu rizika, 

a neopomenuty nezůstaly ani oblast havarijního plánování nebo standardy pro 

systémy řízení.  

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

dopl. vyd. Ostrava: Sdruţení poţárního a bezpečnostního inţenýrství, 2004, 102 

s. ISBN 80-86634-44-2. 

 Autoři se zabývají základy krizového řízení, plánování a organizací činností, 

komunikací výběrem a přípravou pracovníků v oblasti záchranných sluţeb. 

Pojednává o připravenosti lidí, kteří se budou zabývat problematikou krizových 

situací jak v podmínkách státní správy, tak i v průmyslové sféře. 
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2. Úvod do teorie rizika  

2.1 Riziko 
Slovo riziko má v kaţdém vědním odvětví jiný význam, proto obvykle bývá 

pouţíváno s dalšími slovy, která upřesňují původ očekávaného zranění nebo poškození 

majetku. Příkladem můţe být riziko dopravní nehody, riziko onemocnění, riziko zranění 

při určité práci nebo i riziko ztráty zaměstnání.  

Ze zákona
1
 je zaměstnavatel povinen vyhledávat rizika a stanovit opatření pro jejich 

sníţení tak, aby ohroţení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo minimální. 

Pro jakékoliv riziko pak platí jedna společná věc, ţe se jej lidská společnost snaţí 

dostupnými prostředky sníţit. Ovšem navzdory všemoţným bezpečnostním opatřením 

nelze riziko úplně eliminovat, zůstane nám tedy vţdy určitá přijatelná míra rizika, se 

kterou je nutno počítat. Tato přijatelná míra je velice relativní, a můţe se lišit dle 

konkrétního odvětví, zařízení nebo objektu a nelze ji jednoduše definovat. Eliminace 

rizika na nejmenší přípustnou míru je však nutná a platí, ţe na prvém místě při 

posuzování rizika by mělo být lidské zdraví a  ţivot. Částečné je i závislá na tom, kolik 

finančních prostředků je kaţdá společnost schopna do ní investovat [1]. 

Dalo by se také říct, ţe kaţdá lidská činnost můţe být pro člověka zdrojem rizika. 

Samozřejmě jej mohou ohroţovat i přírodní vlivy nebo technologický proces, proto 

můţeme definovat riziko několika způsoby. Obecně lze tedy definovat riziko jako 

pravděpodobnost výskytu neţádoucí události s neţádoucími následky [2].  

Rovněţ lze pouţít jinou definici, která říká, ţe riziko lze definovat jako evolučně 

se vyvíjející odraz přírody a lidské činnosti na lidskou společnost [3]. Z čehoţ se dá 

vyvodit, ţe riziko je pojmem nestálým, ale dynamickým a vyvíjejícím se. 

Pro analýzu rizik platí fakt, ţe v kaţdém posuzovaném objektu nebo systému 

najdeme celkové riziko poskládané z dílčích rizik. Záleţí tedy jen na nás, zda budeme 

postupně posuzovat dílčí rizika nebo systém jako celek [1].  

2.2 Řízení rizik 
Jak jiţ bylo řečeno, riziko nelze úplně odstranit, ale pomocí různých mechanismů se 

jej snaţíme sníţit. Podle [2] existuje 7 základních prvků procesu řízení rizika. Prvním 

krokem v tomto procesu je stanovení rámce, ve kterém je vybrán posuzovaný objekt 

                                                 
1
 Podle § 102 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
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a určen rozsah posuzovaných rizik. Je moţno posuzovat stroj, výrobní činnost, provozní 

činnost, nebo nebezpečné látky. Dalším krokem je identifikace nebezpečí. Zdrojem 

informací je evidence jiţ nastalých událostí nebo v případě nového objektu předpoklad 

jaká rizika jej mohou ohroţovat. Tato evidence by měla také obsahovat zdroje vzniku 

konkrétního rizika. Po zpracování této evidence máme k dispozici přehled konkrétních 

rizik ohroţující objekt včetně jejich četností. V případě, ţe tyto údaje nejsou k dispozici, 

například jedná-li se o nový systém nebo technologii, která se nachází teprve ve fázi 

vývoje, je moţné k identifikaci nebezpečí pouţít vhodnou analytickou metodu. Volba 

vhodné metody je závislá především na znalosti metody a praktické zkušenosti s ní, dále 

na cíli a typu analýzy [2]. Jakmile je úspěšně identifikováno nebezpečí, nic nebrání 

tomu přejít dalšímu kroku a tím je analýza rizika.  

V odborné literatuře je analýza rizika chápána jako proces definování hrozeb, 

pravděpodobnosti jejich uskutečnění a dopadu na aktiva. Výsledky analýzy jsou pak 

nezbytné pro rozhodování, zda je riziko moţno přijmout nebo zda jej musíme sníţit. 

Toto vyhodnocení je moţno provést třemi způsoby, kvantitativně, semi-kvantitativně 

nebo kvalitativně [4].  

Kvantitativní metoda – zaloţena plně na číselném vyjádření míry rizika. Je závislá 

na komplexnosti získaných dat a údajů. Tato analýza můţe taky pracovat na základě 

experimentálních studií nebo těţí z historických dat. Moţných způsobů jejího vyjádření 

je hned několik.  

- Riziko finanční ztráty, a to nejen jako konečné číslo, ale i počtem ztrát za 

jednotku času, 

- Riziko smrtelného úrazu, 

- Počet úmrtí za jednotku času, 

- Riziko havárií, kde následky mohou být modelovány simulačními programy 

a pravděpodobnost jiţ zmíněnými historickými daty, 

- Zdravotní rizika, jakoţto počet nově nemocných od určité doby, srovnání 

s celkovou populací (např. 5 nových případů na 100 000 obyvatel). Je moţné 

vyjádřit pravděpodobnost úmrtí dle věku, opět na základě historických dat [2]. 

Kvantitativní metody jsou náročné na čas a znalosti, ale v konečném důsledku 

poskytují přesné číselné údaje pro kaţdé riziko, ať uţ se jedná o finanční ztráty, nebo 

ztráty na ţivotech. Kvalita provedení této metody úzce souvisí s relevantností vstupních 

dat.  
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Semi-kvantitativní metoda – jak uţ název napovídá, jedná se o kombinaci metod. 

Výchozí údaje obvykle bývají formou číselných údajů, naopak výstupní údaje jsou 

hodnoceny kvalitativně [4].  

Kvalitativní metoda – uţívá verbální vyjádření, případně popisných stupnic 

k popisu moţných následků a pravděpodobnosti neţádoucí události. Jedním ze způsobů 

vyjádření této modifikace je tabulka [2]. Kvalitativní analýza je jednodušší a rychlejší, 

ale její značnou nevýhodou je subjektivita, která se obvykle promítá do výsledného 

slovního hodnocení. Riziko je totiţ vyjádřeno v určitém rozsahu např. 1-5 nebo 

vyjádřeno pravděpodobnostně 0-1, a bývá doplněno slovním hodnocením 

(zanedbatelné, malé, střední, velké). A právě zde je největší kámen úrazu, neboť právě 

tyto rozsahy závisí na kvalitách odhadu pověřené osoby [4].  

Výsledkem analýzy rizik je vyjádření míry rizika a dále pak jejich priorizace, coţ 

znamená zaměření se na rizika nejzávaţnější. Míra rizika je číselná hodnota, vyjadřující 

vztah mezi pravděpodobností a následky neţádoucí situace. Při pouţití grafu se na ose x 

vyjadřuje závaţnost a na ose y pravděpodobnost tak, ţe v počátku osy souřadnic je 

uvedena nejmenší hodnota a naopak v pravém horním rohu budou rizika s největší 

pravděpodobností výskytu a s největšími následky [2].  

Dalším moţným vyjádřením je matice rizik, která můţe být vhodná pro posouzení 

vypočtené hodnoty a stanovených kritérií. Stanovení přijatelné míry rizika je vysoce 

individuální a liší se od konkrétního objektu. Jak obrázek níţe napovídá, jestliţe je 

výsledné riziko niţší neţ stanovená hodnota přijatelného rizika, pak nebývá nutné 

provedení dalších opatření. Naopak v případě ţe hodnota vypočteného rizika je nad 

hranicí přijatelnosti, je nutné provést opatření ke sníţení rizika pod tuto mez. 
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Obrázek 1: Ukázka obecné matice rizik[2] 

Pátým krokem je řízení rizik, jehoţ účelem a cílem je sníţit rizika na přijatelnou 

úroveň. Nejvyšší prioritou pro kaţdé riziko je jeho eliminace. Pokud není moţné 

kompletní eliminace zdroje nebezpečí, dalším nejlepším krokem je ochrana před ním, 

nebo minimalizace jeho vzniku tak, ţe do objektu zařadíme příslušná bezpečnostní 

ochranná opatření. Mezi tato opatření patří například bezpečnostní systémy, které pak 

mohou být aktivní nebo pasivní. Pasivní bezpečnostní systémy nepotřebují ke svému 

spuštění ţádný impulz, neboť pracují na fyzikálních principech. Z čehoţ vyplývá, 

ţe aktivní systémy tyto spouštěcí mechanismy ke svému fungování budou potřebovat 

[2].  

Předposledním krokem je monitoring. Úkolem monitoringu je dokumentovat 

způsoby a četnosti těchto posuzování a hodnocení rizik, zpracování jejich výsledků 

a přijatých opatření ke sníţení rizik. Tato dokumentace všech výsledků by sama o sobě 

byla jen stoh popsaného papíru, a proto musí dojít také k poslední části procesu a tou je 

informování dotčených osob o celém procesu řízení rizik a o přijatých opatřeních 

na jejich sníţení na všech úrovních [2]. 

2.2 Nebezpečí 
Někdy taky označováno jako zdroj rizika. Obecně lze chápat nebezpečí jako vnitřní 

vlastnost činitele nebo situace, která má potenciál způsobit negativní jevy, kdyţ je 

lidská společnost, objekt nebo systém tomuto činiteli vystavena. Tyto negativní jevy 
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mohou být ve formě ublíţení na zdraví člověka, způsobení škody na majetku nebo 

ţivotním prostředí. Vnitřní vlastnost je vrozená, danému nebezpečí vlastní a s ním 

spojená [2]. 

Konkrétní vnitřní vlastnosti se liší s druhem nebezpečí. Například pro chemická 

nebezpečí to bude kyselost, hořlavost, výbušnost, reaktivita, toxicita aj., pro elektrická 

např. vysoké napětí, statická elektřina, zdravotní mohou být emise výfukových plynů, 

velké teplotní rozdíly nebo radiace. Do termodynamického nebezpečí můţe patřit 

přenos tepla či vysoký tlak, mechanická zase fyzikální síly, nárazy a jiné kontaktní 

nebezpečí [2]. 

2.3 Ohroţení 
Aktivní vlastnost stroje, technologie, činnosti nebo konkrétní situace vytvářet 

negativní jevy. Za negativní jev se povaţuje úraz nebo jiné poškození zdraví, poškození 

ţivotního prostředí nebo majetku [5]. Synonymem slova ohroţení můţe být hrozba [6]. 

Ta by se pak dala definovat jako událost, činnost nebo člověk, mající neţádoucí vliv 

na bezpečnost nebo schopnost způsobit škodu.  Vzniklá škoda, způsobena hrozbou se 

nazývá dopad hrozby. Ten můţe být dvojího druhu. Buď je odvozen od absolutní 

hodnoty ztrát, ve které jsou zahrnuty náklady na znovuobnovení aktiva anebo náklady 

na odstranění následků škody způsobené hrozbou [4]. 

Vzájemnou vazbu a propojení nebezpečí, ohroţení a rizika lze vyjádřit také 

graficky: 
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Obrázek 2: Vztahy mezi nebezpečím, ohrožením a rizikem[1] 
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3. Rozdělení a charakteristika mimořádných 

událostí 
Jak uţ název napovídá, mimořádná událost je něco nestandardního, neobvyklého, 

je to jev, který nás nutí být ve střehu a být na něj připraven. Tento jev samozřejmě 

nemusí být nutně negativní, neb v běţné řeči se pouţívá i jeho pozitivní stránka a setkat 

se s tím můţeme dnes a denně např.: podáme-li výborný výkon v takové ţivotní oblasti, 

ve které se to od nás empiricky nečeká. Protoţe se ale pohybujeme na poli havarijního 

plánování, krizového řízení a věcí s nimi spojených, bude nás zajímat hlavně to, jak 

a jakým způsobem nás mimořádná událost ohroţuje, či jak můţe být nebezpečná. 

Mimořádná událost se obecně dá nazvat jako škodlivé působení sil a jevů 

vyvolaných člověkem nebo přírodními vlivy, a také havárie, které ohroţují ţivot, 

zdraví, majetek nebo ţivotní prostředí a vyţadují provedení záchranných a likvidačních 

prací [7]. Mimořádné události lze dále dělit podle toho, jakého jsou typu. Základní 

dělení dle [8] je: přírodní a antropogenní mimořádné události, přičemţ mezi nimi 

existuje určitá provázanost. Tu můţeme nazvat jako kombinované nebo smíšené 

mimořádné události.  

3.1 Přírodní mimořádné události 
Jedná se o události, které člověk nebo společnost ovlivní pouze sekundárně. Lze se 

na ně připravit pouze kvalitní prevencí před touto událostí a neméně kvalitními 

opatřeními během a po události tak, abychom sníţili její následky na minimum. 

V literatuře lze také najít pojmem ţivelní pohromy, který obsahuje v podstatě vše, 

co je klasifikováno jako přírodní mimořádná událost (povodně, zemětřesení, silné 

poryvy větru, bouřky, poţár následkem blesku, sesuv laviny, sesuv půdy a eroze). 

Ţivelní pohromy mohou vznikat buď rychle, nebo pozvolně v důsledku procesů 

probíhajících uvnitř i vně Země. Ţivelní pohromy postihují pevninu, vodstvo 

i atmosféru. Přirozeně dovedou způsobit obrovské škody a v závislosti na koncentraci 

lidí, dopravy, průmyslu nebo technologie mohou dosáhnout aţ katastrofických rozměrů. 

Špatné na ţivelních pohromách je to, ţe mohou být příčinou řetězce dalších negativních 

situací a mimořádných události, jako jsou hromadné nákazy, nedostatek potravin, 

uvolnění nebezpečných látek, poţárů nebo výpadků elektrických sítí či zásobování [8]. 
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3.2 Antropogenní mimořádné události 
Antropogenní mimořádné události jsou události způsobené člověkem. Vznikají tedy 

vědomě i nevědomě působením lidské společnosti. Zárodek takovéto události můţe být 

jiţ v podcenění nebo zanedbání prevence případně revize. Ovšem vše svalit na prevenci 

přirozeně nejde, v moderní době je veliká spousta technologických, i kontrolních 

procesů a řada mimořádných událostí vznikne během těchto procesů. 

Chybou člověka tedy můţe dojít k pracovnímu úrazu, k poškození majetku, poţáru, 

technické havárii, k úniku radiačních látek nebo ropné havárii [8]. 
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4. Metody analýzy rizika 
Pro analyzování a následné vyhodnocení rizika je zapotřebí mít k tomu patřičné 

nástroje. Těmito nástroji budou právě metody analýzy rizika. Tyto metody lze rozdělit 

do 4 základních kategorií: Tradiční, Indexové, Systematické a ostatní metody [1]. 

Tradiční jsou charakteristické tím, ţe jsou zaloţeny na praktických zkušenostech 

a neberou tak v úvahu problémy, které se ještě nikdy nestaly. Mezi tyto metody patří 

Check List anylsis, neboli metoda kontrolních seznamů zaloţených na kladení otázek 

a odpovědí systémem ANO-NE. Tato metoda je vhodná především v přípravné fázi 

procesu a pro odstranění případných moţných chyb v systému. Dále pak Bezpečnostní 

audit, který je uţíván převáţně pro celkovou kontrolu zaběhnutého systému. Hledá 

rizikové situace a navrhuje nápravná a bezpečnostní opatření. Poslední zástupce tradiční 

metody je brainstormingová What-if Analysis, neboli analýza na základě otázek „Co se 

stane kdyţ…“. 

Indexové metody jsou relativně nenáročné na vstupní data. Výstupy těchto metod 

jsou indexy, které ovšem mohou mít relativní hodnoty a které je třeba aplikovat a pro 

vyuţití nevytrhávat z kontextu [9]. Zástupcem indexové metody je Předběţné 

posouzení nebezpečí (PHA), aplikovaná v přípravné fázi nebo ve vývojové fázi 

projektu. Metoda vytváří seznam všech nebezpečí, která se mohou v procesu vyskytnout 

[1]. 

Další, avšak specifickou skupinou indexových metod je Relativní hodnocení, 

pouţívající indexy ukazatelů. Jedná se o posouzení nebezpečí na základě fyzikálně 

chemických vlastností látek.  

Třetí v pořadí jsou Systematické metody. Patří zde Analýza stromem událostí 

(ETA), Analýza stromem poruch (FTA), deduktivní postup, který určí vrcholovou 

událost a k ní se hledají příčiny, které by mohly tuto událost způsobit [1]. Dále pak 

Studie nebezpečí a provozuschopnosti (HAZOP), která je vhodná jak pro malé 

provozy, tak pro velké objekty. Metoda prozkoumá proces nebo činnost a stavoví, zda 

odchylky mohou vést k neţádoucím dopadům. Analýza lidské spolehlivosti (HRA) 

není nic jiného neţ systematické hodnocení faktorů ovlivňující výkon zaměstnanců [2]. 

Mixem analýzy stromem poruch a stromem událostí je Analýza příčin a následků 

(CCA), jejichţ největší výhoda spočívá v tom, ţe je při vyhodnocení schopna zobrazit 

vztahy mezi následky mimořádné události a příčinami.  Posledním zástupcem 
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je Analýza moţností poruch a jejich následků (FMEA) fungující na principu 

zkoumání kaţdé komponenty systému a zodpovězení otázek: „Jak se můţe komponenta 

poškodit?“ a „Co se můţe stát, kdyţ se poškodí?“. 

Tyto metody mají společnou vlastnost systematické analýzy příčiny nastání 

neţádoucí události. Z nich pak vytváří seznam poruch systému a chyb, které k těmto 

událostem vedou [10]. Ovšem ne kaţdou metodu je moţno pouţít v kaţdé fázi procesu 

nebo systému, kaţdá z metod tedy najde své uplatnění jinde, coţ značí určitou 

variabilitu Systematických metod. I zde ovšem najdeme určité negativní vlastnosti 

těchto metod, tou hlavní je, ţe většina z nich nepracuje s pravděpodobností, ale pouze 

s nebezpečím.  

Kategorií, které bude v práci věnována největší pozornost, jsou maticové metody 

analýzy rizika. Zástupcem je analýza souvztaţnosti, která je především určena pro 

hledání vazeb mezi zdroji rizik a mezi objekty rizik. Aplikace této metody je vhodná 

pro posouzení nejlépe celých objektů nebo při hodnocení činnosti určité sluţby celého 

podniku [1].  

Softwarovou formou maticové metody je například program Sféra, který byl 

vytvořen s podporou Sdruţení poţárního a bezpečnostního inţenýrství Vysoké školy 

báňské v Ostravě. Program je určený především pro analýzu rizik území, ale můţe být 

pouţit také pro analýzu rizik objektu. Od podobných systémů se program liší svou 

schopností řešit problematiku neviditelných cyklických vztahů uvnitř analyzované 

struktury [11]. 

Při volbě vhodné metody je nutné vyuţít všech znalostí a dostupných materiálů, 

které jsou k dispozici. Kaţdý proces a kaţdá metoda má své výhody i nevýhody. 

Důleţité je především určení si cílů metody, zhodnocení zda je k dispozici dostatek 

materiálů, jako jsou roční přehledy mimořádných událostí nebo technický 

či technologický stav objektu. Dále jaký je charakter analyzovaného objektu, čímţ 

se myslí sloţitost systému a jeho moţná nebezpečí pro člověka, majetek a ţivotní 

prostředí. V neposlední řadě závisí také na zkušenosti analytika s posuzovaným 

objektem a jeho riziky. 

Na základě studia zmíněných materiálů obsahujících přehledy vzniklých 

mimořádných událostí a po konzultaci s vedoucími pracovníky nemocnice, jsem se 

rozhodl vyuţít maticovou metodu analýzy rizika. Tato metoda sice vyţaduje vyšší 

nároky na čas a znalosti, ale zároveň poskytuje přehledné a obsáhlé výsledky 

sledovaného procesu nebo objektu.  
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5. Objekt nemocnice 
První zmínka o frýdeckém špitálu

2
 pochází z 16 století. V tomto období měl spíše 

funkci chudobince, kam se umisťovali zchudlí měšťané nebo osoby vyššího věku, které 

jiţ nemohly pracovat a o které se neměl kdo postarat. S postupem času se stav příliš 

neměnil, aţ do roku 1856, kdy byla postavena první nemocnice. Ta měla dvě místnosti 

pro nemocné o kapacitě 10 lůţek. O 30 let později byly dostaveny další prostory 

a k roku 1907 je evidováno zaloţení rychlé záchranné pomoci. Jak se rozrůstalo město, 

stoupaly i nároky na nemocnici, které po čase přestala tehdejší situaci stačit, a město 

tedy přistoupilo ke stavbě nové nemocnice. Ta byla slavnostně otevřená 1. srpna 1935 a 

s několika úpravami a rozšířeními funguje dodnes [12]. 

5.1 Hromadné nákazy 
Za běţných okolností se hromadné nákazy řadí k přírodním mimořádným 

událostem, protoţe tento text ale pojednává o nemocničním zařízení, kde hromadné 

nákazy nejsou pouze číslem ve statistikách, ale jsou to problémy, kterým musí 

ošetřovatelé a pacienti přímo čelit, rozhodl jsem se věnovat jim samostatnou kapitolu. 

Rozlišovat pak můţeme jakési přírodní hromadné nákazy, které pronásledují lidstvo 

od pradávna a ty, kterým moderní terminologie říká bioterorismus. Ten je však 

především záleţitostí celkové bezpečnostní politiky státu a tedy o pomyslný stupeň 

výše. Přírodním nákazám mohou v šíření pomáhat jak špatné společenské podmínky 

v některých částech světa, tak i přírodní podmínky, závislé například na momentální 

hygienické situaci dané oblasti po povodních.  

Co vše patří do sekce hromadných nákaz? 

Infekce – proces napadení organismu choroboplodnými bakteriemi, viry nebo 

parazity. Infekce se neprojevuje hned, ale aţ po uplynutí inkubační doby a napadený 

organismus reaguje vytvořením protilátek [8].  

Epidemie – jedna z forem hromadného výskytu infekčního onemocnění. Výskyt 

onemocnění je časově i místně ohraničen, většinou se jedná menší území např. na 

úrovni jedné země. 

Pandemie – Rozsáhlý výskyt onemocnění, který významně převyšuje obvykle 

očekávané hodnoty incidence těchto onemocnění v daném místě a čase, na území více 

států, či dokonce kontinentů.  

                                                 
2
 Středověké označení pro ústav pro nemocné, zestárlé a chudé . Zdroj: http://slovnik-cizich-

slov.abz.cz/web.php/slovo/spital 
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Nemocnice eviduje a zpracovává seznamy projevených infekčních chorob a uvádí je 

v ročních přehledech. Pro případy pandemie má nemocnice zpracován Pandemický 

plán. Jedná se o interní předpis lůţkového zdravotnického zařízení jako plán pro 

přípravu a řešení pandemie. Největší důraz je kladen na předcházení moţným dopadům 

a na zvýšené nároky zdravotnické péče v době pandemie.  

5.2 Nozokomiální nákazy - nemocniční onemocnění 
Nozokomiální nákazy jsou infekční onemocnění vznikající ve zdravotnickém 

zařízení během pobytu pacienta, ale i u pacienta, který navštívil ambulantní pracoviště. 

Přičemţ za nemocniční nákazu se povaţuje i ta, která se kvůli inkubační době projeví aţ 

po propuštění pacienta do domácí péče [13]. 

Frýdecko-místecká nemocnice tyto nákazy eviduje v ročních přehledech a dělí je 

dle lokality na respirační, neboli záněty horních a dolních cest dýchacích, močové, dále 

katetrové, coţ jsou nástroje k vyplachování tělesných dutin, IMCHV, zde se jedná o 

zkratku infekce v místě chirurgického výkonu, sepse, která znamená stav, který celkově 

ohroţuje pacienta na ţivotě hlavně při chirurgickém zákroku, koţní defekty 

a gastrointestinální, které postihují zaţívací trakt a pak zbylé nezařazené. 

Tabulka 1: Statistika NN dle systému
3
 

 2008 2009 2010 2011 

Respirační 70 75 44 97 

Močové 49 52 32 150 

Katetr.krevní 10 18 11 40 

IMCHV 16 23 9 68 

Sepse 18 12 11 0 

Koţní defekt 4 1 2 0 

GIT systém 17 18 22 59 

Jiné 1 4 2 3 

 

Zde uvedené údaje jsou přirozeně pouze jakési kategorie nebo oblasti, kterýma 

se nemocnice zabývá. Konkrétními činiteli nebo původci, kteří pak způsobují infekci, 

jsou různé bakterie, viry, houby, parazité nebo plísně. Příkladem mohou být různé 

streptokoky, stafylokoky, salmonela nebo bakterie E-coli. Takovýchto virů jsou desítky 

a kaţdý škodí v jiné oblasti, některé dokonce ve více oblastech. Z toho plyne, ţe tyto 

                                                 
3
 Oficiální informace poskytnuté  nemocnicí Frýdek-Místek 
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infekce jsou rovněţ rizikem pro bezproblémový chod nemocnice a vznikají vesměs 

špatnou hygienou nebo nedostatečnou dezinfekcí. Tudíţ nemocnice má povinnost 

zavádět preventivní a nápravná bezpečnostní opatření, která se musí dodrţovat. 

Ačkoliv bylo napsáno, ţe i tyto nemoci jsou zdrojem rizika pro objekt nemocnice 

a přestoţe mám statistické údaje pro jednotlivé lokality, nebudu nemocniční nákazy 

zařazovat do analýzy rizik. Tato oblast má jen málo společného s mým zaměřením 

na rizika, která souvisí spíš se samotným provozem nemocnice nebo péčí o pacienta. 

Logicky by tedy v matici tyto dvě oblasti neměly moc souvislostí, coţ by se mohlo 

negativně projevit na výsledku analýzy. Druhým důvodem je fakt, ţe v tabulce zmíněné 

nákazy slouţí pouze jen jako takové základní kategorie, do kterých pak spadají 

jednotlivé viry, bakterie a z nich vznikající nemoci, kterých je veliké mnoţství. Některé 

spolu mohou souviset jiné ne, člověk znalý medicíny by mohl být schopen podobnou 

analýzu provést, navzdory její obsáhlosti, ale v porovnání s mým zaměřením, je tohle 

řešení o stupínek nebo dva výše. 

5.3 Identifikace rizik a sběr dat 
Analyzovány naopak budou události a rizika mající přímý vliv na chod nemocnice. 

Patří zde jak antropogenní události, tak události vzniklé vlivem působení přírodních sil 

a události spojené s nakládáním s nebezpečnými látkami. Jako zdroj identifikace těchto 

konkrétních rizik, která budou pouţita v samotné analýze, mi poslouţí především list 

„Hlášení o mimořádné události“ – příloha 1. Tento list je interním dokumentem 

nemocnice a slouţí pro zápis vzniklé mimořádné události. Jeho obsahem je především 

evidence rizik spojených s výkonem léčby, násilné incidenty, jako krádeţe nebo 

napadení zaměstnance pacientem a také některá rizika spojená s BOZP. Do listu je dále 

moţno zapisovat události vzniklé působením přírodních ţivlů jako je poţár, povodeň 

nebo zatopení vzniklé přívalovým deštěm. U nebezpečných látek se bude jednat 

především o únik nebo výbuch. Úmyslně jsem do analýzy nezařadil rovněţ pracovní 

úrazy, ačkoliv by obsahově mohly být brány v potaz. Důvodem je jejich širší členění, 

které by mohlo příliš jednostranně ovlivnit analýzu.  
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Tabulka 2: Statistika výskytu jednotlivých rizik za sledované období 

Název události 2009 2010 2011 20124 

Pád člověka 52 41 42 9 

Svévolný odchod hosp. pacienta 7 9 13 4 

Náraz na pevný objekt 7 6 5 0 

Popálení 1 0 2 2 

Zatopení 0 1 5 4 

Požár 0 1 0 0 

RTG záření 0 0 0 0 

exploze chem.látek 0 0 0 0 

Vdechnutí chem látky 0 0 0 0 

Selhání zdravotnického prostředku 0 0 6 3 

Pád uvolněného břemene 0 0 1 0 

Krádež nemocničního zařízení 1 0 5 3 

Oloupení pacienta 1 0 6 2 

Pokus o sebevraždu 0 2 0 0 

Sebepoškození 0 1 0 0 

Fyzické ohrožení zaměstnance pacientem 6 7 16 2 

Medikační incident 0 0 3 3 

únik chemické látky 0 1 0 0 

CelkemMU za rok 75 69 104 32 

 

                                                 
4
 Do 15. 2. 2012 
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6. Analýza rizik objektu 
Jak tedy vyplývá z předchozí tabulky, analýzu rizik budu řešit na základě 

poskytnutých údajů z frýdecko-místecké nemocnice za roky 2009-2012 včetně. Tyto 

údaje poskytnou jiţ zmiňované listy „Hlášení o mimořádné události“. Samotné zjištěné 

údaje sice poskytují celkem kvalitní základ pro analýzu rizik objektu, ale pro větší záběr 

analýzy jsem se rozhodl rozšířit je o neevidované události, jejichţ negativní působení, 

dle mého soudu, můţe významně ovlivnit chod nemocnice. Jak je vidět z Tabulky 2, 

doplněnými riziky jsou exploze a vdechnutí chemické látky a únik rentgenového záření. 

Následnou analýzu provedu s cílem zjistit nejzávaţnější rizika, která mohou ohrozit 

nemocnici, jejich procentuální vliv na celý objekt a v neposlední řadě provedu výpis 

doporučených nebo jiţ zřízených nápravných opatření.  

6.1 Program SFÉRA 
Jedná se o softwarový program určený pro analýzu rizik územních a objektových 

havarijních plánů. Základní charakteristika programu je rychlost a jednoduchost práce 

na jedné straně a přehlednost a stručnost interpretace výstupů na straně druhé. Program 

SFERA v principu umoţňuje tvorbu kontingenční tabulky, matematické operace třídící 

data v definovaných souvislostech pod diagonálu, formální editaci dat a jejich zápis do 

databáze analytických závěrů, návrh a zapracování hodnotových kritérií do výpočtů, 

výpočet zranitelností jednotlivých rizik s ohledem na časové parametry, export 

vypočítaných dat od Excelu, html stránek nebo do Wordu a zobrazení výsledků do 

vývojového stromu nebo orientačního grafu [11]. 

6.2 Aplikace programu na objekt nemocnice 
Základním krokem k vyuţití programu SFERA je identifikace rizik. Jak jiţ bylo 

zmíněno, pouţiji rizika identifikovaná v „Hodnocení mimořádných událostí“. Kaţdému 

riziku se následně přiřadí zkratka, tak aby se dalo pracovat přehledněji v matici 

programu.  
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Tabulka 3: přehled rizik 

Název události Zkratka 

Pád člověka P 

Svévolný odchod hospitalizovaného pacienta OHP 

Náraz na pevný objekt NPO 

Popálení POP 

Zatopení ZAT 

Požár POZ 

RTG záření RTG 

Exploze chemické látky ECHL 

Vdechnutí chemické látky VCHL 

Selhání zdravotnického prostředku SZP 

Pád uvolněného břemene PUB 

Krádež nemocničního zařízení KNZ 

Oloupení pacienta OP 

Pokus o sebevraždu PSE 

Sebepoškození SPO 

Fyzické ohrožení zaměstnance pacientem FOZ 

Medikační incident MI 

Únik chemické látky UCHL 
 

Po zadání rizik do kontingenčí tabulky v programu a přepsání některých nul na 

jedničky je provedeno přepočítání nutné pro vytvoření matice. Nulu na jedničku 

přepisujeme v případě, ţe spolu dvě rizika souvisí. Například, zeptáme-li se: „Může pád 

člověka způsobit náraz na pevný objekt?“ a odpověď zní „ano“, pak přepíšeme hodnotu 

na jedničku.  

 

Obrázek 3: Příklad přepisování vztahů mezi riziky 

Jakmile je takto přepsána celá tabulka, přejde se k přepočítání, které zajistí, 

ţe přesun všech jedniček pod diagonálu. Tento proces je hlavním smyslem okna Matice 

a musí být proveden. Provádí se kliknutím na příkaz Přepočítat umístěný napravo nad 

kontingenční tabulkou. 
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Obrázek 4: Matice po přepočítání 

Po přepočítání kontingenční tabulky můţe dojít k případu, kdy dojde k rozdělení 

právě zadaného prvku na dva (např. PUB[1] a PUB[0]), coţ je patrné i z obrázku, 

kdy se takto rozdělilo hned 9 rizik. Děje se to v případech, ţe zadaný prvek byl v cyklu 

s jiným prvkem nebo s více prvky ve struktuře kontingenční tabulky [14]. 

Následně jsou vyplněna Kritéria zranitelnosti, coţ je údaj velice individuální a pro 

kaţdý objekt rozdílný a zároveň údaj velice potřebný pro výpočet výstupních údajů 

z programu. Pro objekt nemocnice Frýdek-Místek jsem zvolil tato kritéria zranitelnosti: 

- ztráty na ţivotech 

- újmy na zdraví 

- škoda na majetku 

- ekonomická ztráta 

- škoda na ţivotním prostředí, 

Kritéria zranitelnosti jsem zvolil tak, abych pokryl co moţná největší pole 

působnosti pro daná rizika, protoţe kaţdé z identifikovaných rizik můţe způsobit jeden 

nebo více případů uvedených v kritériích zranitelnosti.  

Ke kaţdému kritériu jsem následně přiřadil procentuální váhu vlivu na posuzovaný 

objekt. Tu jsem spočítal ze získaných údajů za poslední 4 roky. Váha byla vypočtena 

jako podíl mezi součtem četností rizik, které mají přímý vliv na kaţdé kritérium 

zranitelnosti a celkovým počtem vzniklých rizik ve sledovaném období. Přičemţ 

posouzení, která rizika budou mít přímý vliv na konkrétní kritérium, je opět velice 



21 

 

individuální a záleţí pouze na posuzující osobě, jaká rizika tam zařadí. Vzorec pro tento 

výpočet pak vypadá následovně: 

 

Rovněţ se můţe stát, ţe jedno riziko má vliv na více kritérií. Tento fakt způsobí to, 

ţe jakmile sečteme všechny vypočtené váhy, vyjde nám číslo větší neţ 100%, coţ 

samozřejmě nejde, protoţe systém má celkovou maximální zranitelnost vyjádřenou 

hodnotou 100%. V takovém případě je nutné sníţit podle uváţení procentuální hodnotu 

pro některá kritéria zranitelnosti. 

Tabulka 4: Hodnoty procentuálních vah pro kritéria zranitelnosti 

Ztráty na 

ţivotech 

Újma na 

zdraví 

Materiální 

škody 

Ekonomická 

ztráta 

Ţivotní 

prostředí 

3% 70% 15% 8% 4% 

 

Podle získaných statistických údajů a pravděpodobnostní tabulky - příloha 2 

v Manuálu [14] byla pro kaţdé riziko stanovena pravděpodobnost jeho vzniku. Ta bude 

důleţitá pro další výpočty v programu Sféra. Tato pravděpodobnost se vypočetla jako 

podíl mezi celkovým počtem vzniku kaţdého rizika a počtem sledovaných dnů. 

Výsledkem tohoto výpočtu je číslo, které udává, jak často kaţdé riziko vzniká. Podle 

této hodnoty a pravděpodobnostní tabulky se následně přidává kaţdému riziku jeho 

pravděpodobnost vzniku. Ovšem některá rizika se ve sledovaném období nevyskytla 

a jejich pravděpodobnost musela být stanovena pouze odhadem. 

 

Obrázek 5: Výřez pravděpodobnostní tabulky [14] 
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Z níţe uvedené Tabulky 5 je patrné, ţe například riziko pádu člověka bylo 

za sledované období evidováno 144 krát, po přepočtu vyšlo, ţe vzniká přibliţně jednou 

za 8 dní. V pravděpodobnostní tabulce na Obrázku 5 sice hodnota pro 8 dní není 

uvedena, ale nejbliţší uvedená je 7 dní a té odpovídá pravděpodobnost 1,4285E-01. 

Obdobně se pak postupuje i pro další rizika.  

Tabulka 5: Hodnoty pravděpodobnosti rizika 

Název události Celkem Dny* 1x/dnů Pravděpodobnost 

Pád člověka 144 1141 7.9 1,4285E-01 

Svévolný odchod hospitál. pacienta 33 1141 34.6 3,5710E-02 

Náraz na pevný objekt 18 1141 63.4 1,6393E-02 

Popálení 5 1141 228.2 4,1152E-03 

Zatopení 10 1141 114.1 1,0989E-02 

Požár 1 1141 1141 1,3699E-03 

RTG záření 0 1141 0 1,3689E-04*** 

Exploze chemické látky 0 1141 0 2,7397E-04** 

Vdechnutí chemické látky 0 1141 0 1,3689E-04*** 

Selhání zdravotnického prostředku 9 1141 126.8 6,5789E-03 

Pád uvolněného břemene 1 1141 1141 1,3369E-03 

Krádež nemocničního zařízení 9 1141 126.8 6,5789E-03 

Oloupení pacienta 9 1141 126.8 6,5789E-03 

Pokus o sebevraždu 2 1141 570.5 1,8284E-03 

Sebepoškození 1 1141 1141 1,3699E-03 

Fyzické ohrožení zaměstnance pacientem 31 1141 36.8 3,5710E-02 

Medikační incident 6 1141 190.2 5,4645E-03 

Únik chemické látky 1 1141 1141 1,3699E-03 
* Počet dní od 1. 1. 2009 do 15. 2. 2012 

** Pravděpodobnost stanovena odhadem na jednou za 10 let 

*** Pravděpodobnost stanovena odhadem na jednou za 20 let 

Nyní jsem přešel k výpočtu zranitelnosti, pro který bylo nutné mít k dispozici 

veškeré údaje uvedené na následujícím Obrázku 6. Těmito údaji byly jiţ dříve uvedená 

kritéria zranitelnosti a procenta jejich vah na celý objekt nemocnice. Doplnit se ovšem 

musely zbylé dva řádky. Nejprve třetí řádek vyjadřující procentuální vliv kaţdého rizika 

pro jednotlivé kritérium zranitelnosti. Tyto údaje jsou nejvíce individuální, neposkytne 

je ţádný statistický údaj ani ţádná pomocná tabulka a záleţí jen na názoru posuzující 

osoby. Vynásobením hodnot z druhého a třetího řádku dostaneme údaj v posledním 

řádku tabulky. Sečtením těchto hodnot dostane uţivatel hodnotu výsledné zranitelnosti 

konkrétního rizika – červené číslo v pravém dolním rohu obrázku. 
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Obrázek 6: Výpočet zranitelnosti pro riziko popálenin 

6.3 Výsledky analýzy 
Po provedení výpočtu program SFÉRA poskytne hned několik údajů, z kterých je 

moţné rychle a přehledně zjistit vše potřebné. Nejprve pořadí, které vyjadřuje prostou 

klasifikaci rizik. Dále je to zranitelnost, jiţ vypočítána na základě hodnot kritérií 

zranitelnosti, potom nová (P), coţ je hodnota přepočítané konečné „pravděpodobnosti“ 

s ohledem na všechny vazby mezi prvky v kontingenční tabulce. Váha pořadí, která 

označuje údaj pořadí prvků dle závaţnosti - důleţitosti. Zde je nutno pojímat hodnoty 

především řádově. Posledním údajem je procentuální vliv vyjadřující závaţnost prvku 

v procentech. Součet všech údajů dává 100% [14]. 

Tabulka 6: Kompletní přehled vypočtených výsledků, seřazených podle pořadí 

Pořadí Zkratka Jméno Zranitelnost Nová(P) 
Váha 

pořadí % Vliv 

1 P[0] Pád člověka 68.55 0.00561 0.385 16.20% 

2 NPO[0] Náraz na pevný objekt 64.45 0.00573 0.369 15.50% 

3 POP[0] Popálení 57.85 0.00518 0.3 12.60% 

4 PSE[1] Pokus o sebevraždu 75 0.00359 0.269 11.30% 

5 FOZ[1] Fyzické ohrožení zaměst. 63.9 0.004 0.256 10.80% 

6 SPO[1] Sebepoškození 44.45 0.00542 0.241 10.10% 

7 KNZ[1] Krádež nem. zařízení 30.4 0.00364 0.111 4.67% 

8 OP[1] Oloupení pacienta 30 0.00364 0.109 4.58% 

9 OHP[0] Odchod hosp. pacienta 24 0.00424 0.102 4.29% 

10 MI[1] Medikační incident 21.75 0.00365 0.0794 3.34% 

11 FOZ[0] Fyzické ohrožení zaměst. 63.9 0.000423 0.027 1.13% 

12 SZP[1] Selhání zdrav. prostředku 81.5 0.000206 0.0168 0.71% 

13 KNZ[0] Krádež nem. zařízení 30.4 0.000423 0.0129 0.54% 

14 SZP[0] Selhání zdrav. prostředku 81.5 0.000145 0.0118 0.50% 

15 PSE[0] Pokus o sebevraždu 75 0.000152 0.0114 0.48% 

16 POZ[0] Požár 64.45 0.00016 0.0103 0.43% 

17 UCHL[1] Únik chem. látky 72.5 0.00014 0.0102 0.43% 

18 ZAT[0] Zatopení 56.9 0.000177 0.0101 0.43% 

19 UCHL[0] Únik chem. látky 72.5 0.000125 0.00906 0.38% 

20 VCHL[0] Výbuch chem. látky 63.55 0.000142 0.00902 0.38% 

21 ECHL[0] Exploze chem. látky 75.2 0.000113 0.0085 0.36% 
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Pořadí Zkratka Jméno Zranitelnost Nová(P) 
Váha 

pořadí % Vliv 

22 SPO[0] Sebepoškození 44.45 0.000134 0.00596 0.25% 

23 PUB[1] Pád uvol. břemene 21.1 0.000155 0.00327 0.14% 

24 RTG[0] únik RTG záření 31.5 9.57E-05 0.00301 0.13% 

25 MI[0] Medikační incident 21.75 0.00012 0.00261 0.11% 

26 ECHL[1] Exploze chem. látky 75.2 2.74E-05 0.00206 0.09% 

27 OP[0] Oloupení pacienta 30 6.58E-05 0.00197 0.08% 

28 PUB[0] Pád uvol. břemene 21.1 7.92E-05 0.00167 0.07% 

6.4 Zhodnocení výsledků analýzy 
Pro zhodnocení výsledků analýzy přímo v programu Sféra má uţivatel dvě 

moţnosti. Můţe vyuţít buď příkazu „Strom“, který poskytuje přehled jak souvislostí 

mezi prvky, tak jejich relativních hodnot závaţnosti v procentech. Uţivatel si pak můţe 

zobrazit kompletní hierarchii všech prvků matice, nebo, jak je znázorněno na obrázku, 

pouze pro libovolný prvek. Protoţe zobrazení celého stromu můţe být u větší matice 

nepřehledné, zvolil jsem pro ukázku vzájemnou souvislost pro riziko pádu. 

 

Obrázek 7: Ukázka souvislostí mezi riziky pomocí příkazu „Strom“ 

Druhou moţností je zobrazení grafu. Tato moţnost má tu výhodu, ţe uţivatel 

si můţe zobrazit přesně to, co chce a potřebuje. Ať uţ to je pravděpodobnost, pořadí, 

procentuální vliv nebo zranitelnost. Graf také nabízí moţnost zobrazení více těchto 

moţností najednou a tedy moţnost porovnávání jednotlivých rizik. 
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Obrázek 8: Procentuální vliv rizik na posuzovaný objekt 

Pro pouhé zhodnocení výsledků se můţou jevit grafy přímo ve Sféře dostačující, coţ 

ovšem nemusí platit vţdy, například chce-li uţivatel své výsledky přehledně 

prezentovat na pracovních poradách nebo i širší veřejnosti. V takovém případě nabízí 

Sféra moţnost exportu výsledků do programu Microsoft Excel, ve kterém si uţivatel 

můţe vytvořit grafy přesně podle svých potřeb. Exportovaná data jsou shodná s těmi 

v Tabulce 6, s rozdílem, ţe nejsou seřazena podle pořadí.  

Z pořízených výsledků budu hodnotit zranitelnost a procentuální vliv rizika na 

objekt nemocnice. Zranitelnost je podle [15] definována jako slabina bezpečnosti 

organizace, která jako taková sama o sobě nezpůsobuje poškození, ale je pouze 

okolností, která umoţní hrozbě ovlivnit fakta. Příkladem zranitelnosti můţe být absence 

vedoucího pracovníka nebo nedostatečná informovanost a proškolení pracovníků 

v oblasti ochrany a bezpečnosti objektu. 
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Graf 1: Graf hodnot zranitelnosti 

Jak je vidět, zranitelnost objektu je dost vysoká a hned dvanáct z osmnácti rizik se 

dostalo nad hodnotu 50. Tento fakt přisuzuji tomu, ţe většina rizik má přímou 

souvislost s ohroţením zdraví nejen pacienta, ale i personálu nemocnice a těch zdrojů 

pro jednotlivá rizika je opravdu celá řada. 

 

Graf 2: Hodnoty procentuálního vlivu 

Jestliţe hodnoty zranitelnosti objektu vyšly z analýzy vysoké, tak pro procentuální 

vliv platí přesný opak. Ani jedno riziko nepřekročilo hranici 20%, šest rizik dosáhlo 

hodnot vyšších jako 10 % a osm rizik nedosáhlo ani jednoho celého procenta. Největší 

vliv má riziko pádu, dále náraz na pevný objekt popáleniny, pokus o sebevraţdu, 

fyzické ohroţení zaměstnance a sebepoškození. Naopak na opačném konci jsou rizika 

úniku rentgenového záření, pád uvolněného břemene, exploze, únik a vdechnutí 
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chemické látky, zatopení, poţár a selhání zdravotnického prostředku. Vytvořením 

jednoho grafu z obou analyzovaných údajů získávám přehled vztahů mezi zranitelností 

a procentuálním vlivem jednotlivých rizik. 

 

Graf 3: Vztah mezi zranitelnosti a procentuálním vlivem 

Z grafu jasně vyplývá, ţe ne všechna rizika, která mají velkou zranitelnost, musí 

nutně mít i velkou hodnotu procentuálního vlivu na posuzovaný objekt a naopak. 

Zdárným příkladem je riziko selhání zdravotnického prostředku, které má největší 

zranitelnost s hodnotou 81,5, ale naopak hodnota procentuálního vlivu 0,71% patří 

k nejmenším ze všech. Druhou největší zranitelnost (75,2) má exploze chemické látky, 

jejíţ procentuální vliv je rovněţ malý a to 0,36. Těsně za explozí jsou rizika pokusu 

o sebevraţdu a úniku chemických látek, se zranitelností 75 resp. 72,5 a procentuálním 

vlivem 11,3 a 0,43. Rizika s vysokým procentuálním vlivem a výrazně nízkou 

zranitelností se zde nevyskytují, co je však potřeba zmínit, jsou rizika, která mají jak 

vysokou zranitelnost, tak i vliv. Patří zde zejména riziko pádu s pátou největší 

zranitelností 68,55 a vůbec nejvyšším vlivem 16,2 procenta. Druhý největší 

procentuální vliv má náraz na pevný objekt se zranitelností 64,45 a vlivem 15,45%. 

Kompletní přehled jednotlivých zranitelností a procentuálních vlivů poskytují 

následující dva grafy. Celkově pak mohu rizika rozčlenit do 3 kategorií následovně. 

Rizika s vysokou zranitelností a vyšším vlivem, rizika s vysokou zranitelností a nízkým 

vlivem a rizika s nízkou zranitelností i vlivem. Se zařazením do těchto kategorií pak 

bude úzce souviset hodnocení a zavedení nápravných opatření. 
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Tabulka 7: Přehled rizik rozdělených podle míry zranitelnosti a procentuálního vlivu 

 Riziko Zranitelnost % Vliv 

 R
iz

ik
a 

s 
vy

so
ko

u
 

zr
an

it
el

n
o

st
í a

 

vy
šš

ím
 v

liv
em

 Pád 68.55 16.20% 

Náraz na pevný objekt 64.45 15.50% 

Popálení 57.85 12.60% 

Pokus o sebevraždu 75 11.30% 

Fyzické ohrožení zaměstnance pacientem 63.9 10.80% 

Sebepoškození 44.45 10.10% 

 R
iz
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 Selhání zdravotnického prostředku 81.5 0.71% 

Exploze chemické látky 75.2 0.36% 

Únik chemické látky 72.5 0.43% 

Požár 64.45 0.43% 

Výbuch chemické látky 63.55 0.38% 

Zatopení 56.9 0.43% 
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  Únik rentgenového záření 31.5 0.13% 

Krádež nemocničního vybavení 30.4 4.67% 

Oloupení pacienta 30 4.58% 

Svévolný odchod hospitalizovaného pacienta 24 4.29% 

Medikační incident 21.75 3.34% 

Pád uvolněného břemene 21.1 0.14% 
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7. Nápravná opatření 
Protoţe nemocnice není ani vězení ani ţádný výrobní závod s určitými striktními 

bezpečnostními předpisy omezující pohyb zaměstnanců, pacientů i návštěvníků, ale je 

to objekt slouţící a pomáhající lidem, odvíjí se od toho tedy i preventivní opatření 

spojená hlavně s předcházením některých specifických rizik pro nemocnici. Zákonu 

v podstatě podléhají pouze rizika spojená s BOZP, kdy jsou nastavena vstupní 

bezpečnostní školení a pak i periodická v rozsahu jednou ročně pro řádové zaměstnance 

a jednou za 3 roky pro vedoucí pracovníky. Jinak se ale jedná o desítky interních 

směrnic, kterými si nemocnice upravuje postupy pro předcházení a následky rizik. 

7.1 Zavedená opatření pro nejzávaţnější rizika 
Na základě výsledků analýzy uvedeného v Tabulce 7 postupně uvedu 

ať uţ preventivní nebo nápravná opatření pro nejzávaţnější rizika. 

Riziko pádu, jak ukázal sběr statistických dat, je velice častou příčinou vzniku 

mimořádné události v objektu nemocnice. Nelze se tomu ani moc divit, neboť oběťmi 

jsou z velké většiny případů pacienti, kteří jsou jednak jiţ v pokročilém věku, mají 

omezený pohyb a stabilitu a mnohdy jsou ještě pod vlivem svých léků, které sice 

uklidňují jejich bolest, ale zároveň mohou způsobit dezorientaci. Nemocnice tedy při 

příjmu kaţdého pacienta stanovuje riziko pádu – příloha 3, dle kterého je následně 

pacient zajištěn. Pacient je následně poučen a jsou mu poskytnuty přitahovací pomůcky, 

protiskluzová obuv nebo hole. Při pohybu na posteli nebo z ní má k dispozici schůdky 

pod nohy, zvonek na přivolání pomoci personálu nebo postranice, zabraňující 

nechtěnému spadnutí z postele. Ze strany zaměstnanců je pád moţný hlavně na mokré, 

vytřené podlaze. I s tím počítají preventivní opatření nemocnice a chodby se musí 

vytírat vţdy rozdělené pomyslnou podélnou čarou napůl tak, aby vţdy jedna polovina 

byla suchá. 

S rizikem pádu úzce souvisí riziko nárazu na pevný objekt, kdy je moţnost 

upadnutí na radiátory, dveře, ţidle a ostatní nábytek. V podstatě tomuto riziku nejde 

moc čelit a řeší se pouze tak, ţe průchozí prostory se nechávají volné a odstraní 

se všechny nadbytečné předměty. 

Riziko popálenin hrozí především pří léčbě kyslíkem, kdy se kyslík můţe dostat do 

kontaktu s ohněm, coţ se děje například neuposlechne-li pacient zákazu kouření při této 

léčbě. Všichni pacienti léčení touto metodou prochází edukací a jsou jim zabaveny 
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zapalovače a zápalky. Při manipulaci s otevřeným ohněm rovněţ hrozí vznícení 

nemocničního prádla, neboť to bývá napuštěno desinfekcí, která je hořlavá. Postup pro 

prevenci je stejný jako při léčbě kyslíkem. V celém areálu nemocnice navíc platí zákaz 

kouření. 

Pokus o sebevraţdu je rizikem, kterému se předchází hlavně konzultací psychologa 

a psychiatra s pacientem majícím sklony k tomuto činu. Zároveň je určeno vyšší 

monitorování pacienta. Totoţná opatření platí i pro riziko sebepoškození. Jak jiţ bylo 

řečeno nemocnice, nemůţe výrazně omezit pacientův pohyb, takţe veškerá opatření se 

dějí aţ po náznacích sebepoškození. 

Fyzické ohroţení zaměstnance je rizikem celkem častým, neboť součástí 

nemocnice je i záchytná stanice pro lidi intoxikované alkoholem. Na stanici jsou 

preventivní opatření taková, ţe kaţdý pacient je umístěn samostatně do komory, kde je 

veškerý nábytek pevně připoután ke zdi. V případě zvýšené agresivity je za asistence 

policie přikurtován k posteli. Pro fyzická ohroţení pacientem v ostatních prostorách 

nemocnice platí nutnost asertivního chování zaměstnance, v případě, ţe to nezabírá 

přivolání pomoci od kolegů nebo zavolání policie.  

Selhání zdravotnického prostředku můţe ohrozit jak zdraví pacienta, tak 

i zaměstnance. Předejít se tomu dá pouze pravidelnými revizními a bezpečnostně 

technickými prohlídkami, které jsou stanoveny zákonem a výrobcem. Nutné je také 

řádné označení vadných přístrojů, aby nebyly zaměněny a pouţity při výkonu léčby.  

Exploze chemické látky úzce souvisí s únikem chemické látky, přesněji řečeno 

exploze je jedním z moţných důsledků úniku. Pro tato rizika pak platí přísné 

dodrţování bezpečnostních předpisů a postupů, především je důleţitá správná 

manipulace s kanistry a nádobami, které obsahují nebezpečnou látku, jejich správné 

uzavření a nepoškození. Likvidace uniklé látky se rovněţ musí řídit bezpečnostními 

předpisy. Prevencí proti vdechnutí chemické látky je pouţívání ochranných oděvů 

a respirátorů a rovněţ proškolení zaměstnance. Následná opatření jsou vedena dle 

velikostí těchto následků odpovídající léčbou. 

Podobná opatření jako pro nakládání s nebezpečnými látkami platí i pro poţár. Pro 

prevenci platí dodrţování bezpečnostních předpisů a pokynů při práci s medicinálními 

plyny, proškolení zaměstnance. Dále platí jiţ zmíněný zákaz kouření a manipulace 

s otevřeným ohněm v celém areálu. Nemocnice má zpracován jak poţární řád, tak i 

poţární poplachové směrnice. Na základně poţárního zatíţení jsou v objektu umístěny 

přenosné hasicí přístroje a nainstalovaná elektrická poţární signalizace. 
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Riziko zatopení sice z analýzy vyšlo jako méně závaţné, ale na druhou stranu je 

jedno z těch, kterým se nejhůře předchází. Zatopeny bývají převáţně podzemní podlaţí, 

do kterých steče voda po přívalových deštích. Občas dojde k prasknutí potrubí nebo 

trubek radiátorů, tomuto se předchází pouze pravidelnými revizními kontrolami a s nimi 

spojenými opravami poškozené části. 

Poslední částí jsou rizika, která mají niţší zranitelnost a velmi malý vliv na chod 

nemocnice. Omezení působení rizika úniku rentgenového záření je zajištěno 

dozimetry, které měří vzniklé záření. Při nadlimitních hodnotách nesmí pracovník dále 

přicházet do styku se zářením. Dle atomového zákona
5
 je pak nastavena kontrola 

rentgenových přístrojů.  

Dalším rizikem jsou krádeţe, buďto nemocničního zařízení nebo cenností 

pacienta. Krádeţím nemocničního zařízení je předcházeno uzamykáním prostor, kde se 

nevyskytuje personál, ovšem je nemoţné uzamykat všechno, jsou přístroje a zařízení, 

která má pacient u sebe při výkonu léčby, coţ s sebou nese jisté riziko odcizení, které 

nelze výrazně eliminovat. Oloupení pacienta se předchází tím, ţe je pacientovi 

nabídnuto uloţení cenností do trezoru a je o této moţnosti poučen. Při nevyuţití této 

moţnosti nese veškeré riziko krádeţe a její následky sám. Zaměstnanci mají své 

cennosti uloţeny ve společných uzamykatelných prostorách, kde nelze vyloučit pouze 

krádeţe mezi spolupracovníky. Vedoucí zaměstnanci mají své kanceláře, kde si vše 

zamykají a krádeţ můţe vzniknout jedině při odchodu z kanceláře bez jejího uzamčení. 

Zároveň platí, ţe v případě jakékoliv krádeţe je vzniklá situace řešena přivoláním 

Policie České republiky.  

Svévolný odchod hospitalizovaného pacienta je rizikem, kterému nelze 

předcházet, neboť jak bylo zmíněno u rizika sebevraţdy, nemocnice nemůţe nijak 

výrazně omezit pohyb pacienta nebo násilně trvat na jeho setrvání v objektu. Pacienti 

mívají vycházky po venkovních prostorách areálu a mohou tedy odejít svévolně. Jediné 

opatření tedy je oznámení takového případu rodinným příslušníkům, kteří jsou uvedeni 

v dokumentaci pacienta a také Policii České republiky. 

Medikačním incidentům se předchází opakovanou kontrolou při podávání 

medikace a také je kladen důraz na řádnou identifikaci pacienta. Nejmenší vliv a také 

nejniţší zranitelnost má riziko pádu uvolněného břemene, kterému se předchází 

                                                 
5
 Zákon č. 18/1997 Sb. o mírovém vyuţívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) 

a o změně a doplnění některých zákonů 
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formou školení o řádné manipulaci s břemeny a také opakovanými kontrolami 

zajištěného břemene. 

7.2 Hodnocení stávající situace 
Dle mého názoru má nemocnice propracovaný systém preventivních opatření 

vedoucích k sníţení působení rizika. Na jedné straně jsou platné zákony, na základě 

kterých se provádí školení, nařízení nebo různá opatření, na druhé straně interní 

směrnice upravující řešení konkrétních případů vzniklých v minulosti. Proti tomu stojí 

vesměs pouze lidský faktor a nedbalost a to zejména co se týče dodrţování těchto 

předpisů. Samozřejmě nelze na nedbalost svést úplně vše, hlavně při práci s přístroji 

se můţe stát, ţe se porouchá, a můţe tak způsobit zranění nebo technickou havárii, 

ačkoliv prošel revizní kontrolou. Tomu nejde nijak zabránit, je to jev, který se děje a dít 

bude, protoţe je neodstranitelný. Specifickým případem jsou přírodní mimořádné 

události, kterým rovněţ lze zabránit, ale prevence i následky s sebou nesou výrazné 

finanční náklady.  

7.3 Porovnání analýzy s realitou 
Nemá smysl znovu zde rozebírat výsledky analýzy, kdyţ uţ byly zmíněny jak při 

samotných výpočtech, tak při zkoumání a hledání nápravných opatření. Za zmínku však 

stojí porovnání výsledků analýzy se skutečným a reálným stavem. Jiţ při zpracování 

bylo zřejmé, ţe riziko pádu bude mít velké slovo v závěrečném hodnocení a výsledné 

vysoké hodnoty zranitelnosti a nejvyšší míra procentuálního vlivu to potvrzují. Realita 

je bohuţel stejná, neboť navzdory obsáhlým preventivním opatřením, pacienti přeceňují 

své síly a pádu se pak vesměs pod vlivem léků nebo omezenosti pohybu nevyhnou. 

Podobný stav platí i pro riziko popálenin, které by prakticky neexistovalo, kdyby 

pacienti dodrţovali zákazu kouření. Překvapujícím faktem je nízký vliv rizika poţáru. 

Většina věcných prostředků je desinfikovaná, v celém objektu se pracuje s desítkami 

nebezpečných látek, byť s většinou z nich v malém mnoţství, přesto zastávám názor, 

ţe v případě vzniku většího poţáru by byly následky a tedy i procentuální vliv 

obrovské. 

Rizika úniku a exploze chemických látek byla společně s rizikem úniku 

rentgenového záření určena odhadem. Vyšší zranitelnost pro tato rizika je logická 

a naopak nízký procentuální vliv mi nesedí pouze pro explozi. Dovolím si tvrdit, 

ţe samotný únik chemické látky nebo rentgenového záření nemá výrazný vliv na chod 

celé nemocnice, ale exploze uţ by jej mohla zásadně poškodit nebo zcela ochromit. 
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Zbylá nevyjmenovaná rizika vesměs odpovídají skutečnému stavu. Protoţe většina 

z nich úzce souvisí s ohroţením zdraví nebo majetku, je logická vyšší zranitelnost, 

naopak procentuální vliv je malý z toho důvodu, ţe se vesměs jedná o rizika působící 

pouze na lokální, nikoliv sektorové nebo objektové úrovni. 

7.4 Návrh na zlepšení situace 
Tím, ţe hodnotím objekt jako dobře zařízený a připravený na působení rizik 

neotevírá se mi moc prostor pro návrhy lepších bezpečnostních opatření. Navzdory 

tomu jsem jich několik našel. Instalováním mříţí do oken by se částečně eliminoval 

pokus o sebevraţdu, neboť právě skok z okna je častou volbou pacienta při pokusu 

sáhnout si na ţivot.  

Pro riziko zatopení podzemních prostor vlivem přívalových dešťů bych navrhoval 

instalaci protipovodňových zábran do prostorů vstupů do podzemních podlaţí. Dalším 

opatřením by mohlo být vybudování odtokových kanálků, rovněţ před vstupem do 

podzemních podlaţí, které by nejspíš sice úplně nezamezily zatopení, ale mohly by 

výrazně sníţit odtok natečené vody. Riziko zatopení také hrozí vlivem vzniku technické 

havárie, prasknutím ventilu, vodovodního potrubí nebo trubek radiátoru. Kromě 

zavedených opatření, kterými jsou pravidelné revize, bych navrhoval například systém 

Vodostop [16]. Pouţitím tohoto systému je moţné řešit zabezpečení vodovodních 

rozvodů aţ do rozměru DN 50 mm. Systém pracuje samočinně na principu průběţného 

monitorování odebírané vody pomocí vodoměru s elektronickým výstupem. Vodostop 

dokáţe rozpoznat únik i malého mnoţství vody z potrubí, na který uţivatele akusticky 

upozorní. Jeho hlavní funkce je ovšem ve schopnosti rozpoznání větší havárie, při které 

do několika vteřin dokáţe zastavit přívod vody v potrubí.  

Stejně jako u instalace mříţí, tak u opatření proti zatopení jsou asi hlavním 

kamenem úrazu finanční náklady spojené s vytvořením těchto opatření. Ovšem hlavně 

u zatopení by se náklady mohly vrátit v horizontu několika let tím, ţe by se uţ dále 

nemusely v tak velkém mnoţství financovat opravy těchto prostor.  
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8. Závěr 
Hlavním cílem bakalářské práce byla identifikace, analýza a hodnocení rizik 

v objektu nemocnice Frýdek-Místek. Vhodných analýz pro posouzení rizika objektu 

by se dalo pouţít více, ale ne kaţdá má dostatečný akční rádius. Jsou metody posuzující 

pouze příčiny, pak takové, které hodnotí pouze následky a navíc jejich společná 

vlastnost je ta, ţe jen některé berou v úvahu pravděpodobnost nebo procentuální vliv 

rizika. Tento fakt svědčí o tom, ţe v případě potřeby komplexnější analýzy by bylo 

potřeba aplikace hned několika metod dohromady. Naopak maticové metody pracují 

najednou se všemi uvedenými veličinami a umí poskytnout kompletní přehled výsledků, 

se kterými je moţné dál pracovat dle potřeby.  

Nejinak tomu bylo i při aplikování počítačového programu Sféra na posuzovaný 

objekt nemocnice. Sféra je program velice intuitivní a první klady byly zřejmé jiţ po pár 

krocích. Ručně probíhalo pouze úvodní zanesení dat a vytvoření matice s vzájemným 

vlivem rizik. Její následné přepočítání bylo plně automatické. Sféra rovněţ nevyţaduje 

nutnost mít proveden sběr dat s četnostmi rizika za několik let zpátky. Přirozeně 

pro přesnější analýzu je lepší tyto data mít k dispozici, ale pomocí tabulky s hodnotami 

pravděpodobnosti můţe zkušený analytik odhadnout tuto pravděpodobnost poměrně 

přesně i bez nich. Nejnáročnější částí, vyţadující velmi dobrý úsudek případně i poradu 

se zkušenějšími pracovníky, je výpočet hodnoty zranitelnosti rizika. Tento krok je 

nejkritičtější pro začínajícího analytika, neboť chybné výpočty mohou negativně 

ovlivnit celou analýzu. Velkou výhodou programu je export výsledků do tabulkového 

editoru Microsoft Excel, díky kterému můţe uţivatel zpracovávat a vyhodnocovat rizika 

přesně podle svých potřeb. 

Sečteno podtrţeno zvolenou maticovou metodu analýzy rizika povaţuji za vhodnou 

při řešení rizik objektu podobného typu. Mám-li mluvit za sebe, tak analýza pomocí 

programu Sféra mi rozšířila obzory v oblasti řízení rizik a ukázala nový pohled na jejich 

řešení. Taktéţ volbu provedení analýzy rizika na objekt nemocnice povaţuji za 

přínosnou, neboť vznik mimořádné události v takovémto objektu můţe mít v krajních 

důsledcích fatální dopad na celé území. Také z tohoto důvodu jsem při zpracovávání 

často komunikoval s vedoucími pracovníky, abych měl co moţná nejreálnější pohled na 

danou problematiku. Myslím si tedy, ţe by výsledná analýza mohla být alespoň 

částečně nápomocná při řešení stávající bezpečnostní situace nemocnice. 
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Datum:       

problém  body  body body body body body 

Chůze s pouţitím pomůcek - berle, hůlka apod.  3  3  3  3  3  3  

CMP, M.Parkinson , stp. amputaci DK  3  3  3  3  3  3  

Začátek vertikalizace  - po operaci, po CMP apod.   3  3  3  3  3  3  

Závratě v anamnéze  2  2  2  2  2  2  

Psychotropní látky, opiáty, benzodiazepiny 2 2 2 2 2 2 

Pády v anamnéze  1  1  1  1  1  1  

Poruchy zraku  1  1  1  1  1  1  

Bolest  - VAS nad 5  1  1  1  1  1  1  

Inkontinence  1  1  1  1  1  1  

Onemocnění *   1  1  1  1  1  1  

Medikace ** 1 1 1 1 1 1 

Věk nad 65 let  1  1  1  1  1  1  

Hodnocení: 3 a ↑ bodů = pacient bude zařazen do 

sledování pro riziko pádu  

      

* Do kolonky onemocnění :  

- stav po operačním výkonu – uveď: 

- artróza a bolest velkých kloubů  

- hypertenze, hypotenze  

- anemie  

- ICHS, srdeční arytmie, aterosklerosa  

- epilepsie  

- skleróza multiplex 

- demence  

- DM (hypoglykémie) 

- obezita, kachexie 

** Do kolonky medikace: 

- diuretika 

- antihypertenziva 

- antikonvulziva 

- antiparkinzonika 

- antidiabetika 

- psychofarmaka 

 


