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Anotace 

DOSTÁL, Vojtěch. Evakuace nemocnice při bezprostředním ohrožení. Ostrava, 2014. Di-

plomová práce. VŠB - TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inţenýrství. Vedoucí práce 

Ing. Jiří Šindler.  

Diplomová práce se zabývá problematikou evakuace vybraného nemocničního zaříze-

ní. V teoretické části jsou uvedeny obecné moţnosti řešení různého druhu evakuace, které 

vycházejí zejména z legislativních a jiných právních předpisů. Návrhová část se zaměřuje 

jiţ na vybraný objekt nemocnice ve Frýdku-Místku. V této části je provedena analýza sou-

časného stavu a je navrţeno několik opatření pro zefektivnění jak příprav na evakuaci, tak 

samotného procesu evakuace. Na závěr je uvaţována moţnost vyuţití těchto opatření 

obecně pro zařízení obdobného typu. 

Klíčová slova: evakuace, evakuační plán, pacient, metodika, mimořádná událost, rizi-

ko. 

Annotation 

DOSTÁL, Vojtěch. Hospital Evacuation in Case of Imminent Danger. Ostrava, 2014. 

Master thesis. VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Safety Engineering. Su-

pervisor Ing. Jiří Šindler 

This thesis deals with the evacuation of the hospital selected device. In the theoretic 

part are mentioned a general possible solutions of a different kind of evacuation, which are 

based especially on legislative and other legal regulations. The practical part is focused on 

the selected object of Frydek-Místek hospital. This section analysis the current situation 

and proposed several provisions to more effective preparations for the evacuation and eva-

cuation process itself. In conclusion, it is considered the use these provisions generally for 

devices of similar type. 

Keywords: evacuation, evacuation plan, patient, methodology, extraordinary event 

risk.  
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ASET - Avaiable safe egress time 

CO – Civilní obrana 

ČR – Česká republika 
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Úvod 

Lidstvo od nepaměti ohroţuje celá řada přírodních, antropogenních i kombinovaných 

mimořádných událostí, proti kterým je potřeba se účinně chránit. Jedním z pilířů této 

ochrany je evakuace ohroţených osob, jeţ je praktikována jiţ po staletí. Jiţ v dávných vě-

cích obyvatelstvo chránilo sebe i svůj majetek před hrozícím nebezpečím právě tímto způ-

sobem. Ovšem je třeba podotknout, ţe tak činilo neplánovaně, protoţe neexistovaly varov-

né systémy, analýzy rizik nebo různé predikce moţného vývoje mimořádné události a s tím 

spojená moţnost si evakuaci naplánovat. 

Plánování evakuace objektu s sebou nese celou řadu úskalí, neboť existuje spoustu 

specifických budov, které svým charakterem mohou určitým způsobem evakuaci zkompli-

kovat. Rozhodně bude jednodušší evakuovat kupříkladu obecní úřad čítající několik za-

městnanců, neţ plánování i samotné provádění evakuace výškových budov, stadionů, ob-

chodních center a jiných objektů s vysokou koncentrací osob nebo zdravotnických zaříze-

ní. 

Zdravotnická zařízení obecně a nemocnice obzvlášť, jsou velice specifickým typem 

budov, protoţe se v nich vyskytuje velký počet špatně pohyblivých nebo zcela imobilních 

osob, které budou potřebovat při evakuaci asistenci z řad personálu. Evakuace takto posti-

ţených osob s sebou samozřejmě nese svá specifická rizika, která prodluţují její dobu. Aby 

evakuace proběhla co nejrychleji, je třeba mít ji precizně naplánovanou a s těmito plány 

patřičně seznámit pracovníky v objektu.  

Cílem evakuace nemocnice je přesunutí pacientů, návštěvníků a zaměstnanců co nej-

bezpečněji a nejrychleji. Tato diplomová práce se bude na základě analýzy současného 

stavu vybraného zdravotnického zařízení zabývat problematikou moţného zefektivnění 

evakuace a návrhu opatření pro realizaci tohoto zefektivnění. Rovněţ bude zkoumána 

moţnost aplikace navrţených opatření obecně pro všechna zařízení podobného typu.  
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1 Rešerše  

FOLWARCZNY, Libor a Jiří POKORNÝ. Evakuace osob. 1. vyd. Ostrava: 

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2006, 125 s. ISBN 80-866-3492-2.  

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

obyvatelstva. Kniha rozebírá hledisko vymezení právních a technických předpisů, na coţ 

navazují zásady řešení objektové a plošné evakuace osob. V knize jsou dále popsány me-

tody pro hodnocení evakuace osob na území České republiky a aktuální poznatky zahra-

ničních autorů prezentované formou matematických rovnic nebo příklady modelů. 

HORÁK, Rudolf, Lenka DANIELOVÁ, Jan KYSELÁK. Průvodce krizovým plá-

nováním pro veřejnou správu. Praha: Linde, 2011, 456 s. ISBN 978-807-2018-277. 

Tato publikace podává ucelený pohled na řešení krizového plánování v České republi-

ce. Kniha poskytuje teoretický základ pro plánování, jsou v ní popsány vybrané zásady 

hodnocení rizik a přehled nejnovějších poznatků z ochranného plánování, civilního nouzo-

vého plánování a havarijního plánování. Jednou z řešených kapitol je podrobně popsána 

evakuace, která je jedním z významných nástrojů ochrany obyvatelstva.  

SMETANA, Marek, Danuše KRATOCHVÍLOVÁ a Danuše KRATOCHVÍLO-

VÁ. Havarijní plánování: varování, evakuace, poplachové plány, povodňové plány. Vyd. 

1. Brno: Computer Press, 2010, 166 s. ISBN 978-802-5129-890. 

Publikace se převáţně zabývá přípravami na moţnost vzniku průmyslové havárie a její 

řešení. Autoři se knize zaměřili především na chemický průmysl a jadernou energii, ale 

popsané postupy lze vyuţít v celé řadě dalších odvětví, mezi které patří například varování, 

evakuace, poplachové plány nebo povodňové plány.  

DECICCO, Paul R. Evacuation from fires. New York: Baywood Publishing Com-

pany, 2012. ISBN 0-89603-222-8.  

Autor se v publikaci zabývá způsoby evakuace budov v případě poţáru. Publikace se 

věnuje nejen matematickým modelům evakuace, ale také problematice evakuace pro různé 

typy budov, jejich dispoziční řešení a s tím související evakuace osob z nich.  
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2 Pojmy 

Mimořádná událost je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, pří-

rodními vlivy, a také havárie, které ohroţují ţivot, zdraví, majetek nebo ţivotní prostředí a 

vyţadují provedení záchranných a likvidačních prací [5]. 

Závažná havárie je mimořádná, částečně nebo zcela neovladatelná, časově a prosto-

rově ohraničená událost (únik, poţár, výbuch), která vznikla nebo jejíţ vnik bezprostředně 

hrozí v souvislosti s uţíváním objektu s nebezpečnými látkami a která vede k závaţnému 

dopadu na ţivoty a zdraví lidi, hospodářských zvířat, ţivotní prostředí a újmě na majetku 

[4].  

Krizová situace je mimořádná událost podle zákona o integrovaném záchranném sys-

tému, narušení kritické infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při nichţ je vyhlášen stav ne-

bezpečí, nouzový stav nebo stav ohroţení státu [6]. 

Krizový stav je stav, který vyhlašuje hejtman kraje nebo primátor hl. m. Prahy vláda 

ČR, popř. předseda vlády ČR nebo Parlament ČR v případě hrozby nebo vzniku krizové 

situace a v přímé závislosti na jejím charakteru a rozsahu [7].  

Ochrana obyvatelstva je definovaná jako plnění úkolů civilní ochrany, zejména varo-

vání, evakuace, ukrytí a nouzové přeţití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení ochra-

ny jeho ţivota, zdraví a majetku [5]. 

Místo shromažďování je místem soustředění evakuovaných osob uvnitř nebo vně 

ohroţeného objektu odkud je zajištěno přemístění evakuovaných osob bez moţnosti vlastní 

přepravy mimo ohroţený prostor do evakuačních středisek [15]. 

Zdravotnické zařízení 

Zdravotnickým zařízením se rozumí prostory určené pro poskytování zdravotních slu-

ţeb. Zdravotními sluţbami se rozumí poskytování zdravotní péče podle zákona[26] zdra-

votnickými pracovníky, a další činnosti spojené s péčí o pacienta. 
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3 Historický vývoj zabezpečování evakuace 

Na vývoj přístupu k evakuaci je třeba pohlíţet ze dvou úhlů pohledu. První z nich má 

přímou návaznost na historickou vojensko-politickou situaci, kdy bylo nutné zajistit ochra-

nu většího počtu obyvatel především před zbraněmi hromadného ničení. Druhý pohled se 

zaměřuje na řešení problémů při evakuaci budov, která vzniká například v případech poţá-

ru, úniku nebezpečné látky nebo významnému statickému narušení budovy.  

3.1 Řešení evakuace pro potřeby ochrany obyvatelstva 

První větší debaty na téma evakuace se v Československu začaly vést v souvislosti 

s hrozbou vzniku druhé světové války. Bylo potřeba zajistit včasné varování obyvatelstva 

před vnějším napadením a následně provést evakuaci osob do připravených úkrytů. 

K tomuto účelu byl přijat zákon o ochraně a obraně proti leteckým útokům, a byla jím zá-

roveň zřízena civilní protiletecká ochrana spadající pod gesci tehdejšího ministerstva vnitra 

[2]. 

Situace se rapidně změnila s nástupem německé okupace. V období Protektorátu spa-

dala veškerá oblast ochrany obyvatelstva pod říšské sloţky pořádkové policie a byla začle-

něna do Luftschutzu [2].  

 V poválečném období došlo k postupné likvidaci protiletecké ochrany, především se 

rušily ochranné stavby a zařízení [2]. Roku 1954 československý právní řád přijal vyhlášku 

o Ţenevských úmluvách
1
, která ovšem řešila evakuaci jen v souvislosti s událostmi vojen-

ského charakteru. O čtyři roky později přijala vláda návrh
2
, který v příloze obsahoval 

směrnici, jeţ uváděla přípravu vnitřní evakuace jako jeden ze základních úkolů civilní 

obrany [1]. V roce 1962 byla schválena koncepce ochrany obyvatelstva a národního hos-

podářství. Tato koncepce definovala moţnost sníţení ztráty na ţivotech a zdraví obyvatel-

stva proti útokům zbraní hromadného ničení. Za hlavní prostředek k dosaţení tohoto cíle 

byla určena právě evakuace z prostorů, kde se předpokládal útok jadernou zbraní, dále zři-

zování úkrytů s patřičnou odolností po celém území státu a v neposlední řadě vybavení 

obyvatel prostředky individuální protichemické ochrany. Z výše uvedeného vyplývá, ţe se 

počítalo především s evakuací vyvedením z prostorů ohroţených nepřátelským útokem 

mimo tento ohroţený prostor a případné vyuţití úkrytů v zasaţeném prostoru [2]. 

                                                 
1
Vyhláška č. 65/1954 Sb. o Ţenevských úmluvách ze dne 12. srpna 1949 na ochranu obětí války 

2
 Usnesení vlády Republiky československé č. 49/1958, o civilní obraně Republiky československé 
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V druhé polovině 70. let 20. století došlo k převedení civilní obrany z působnosti mi-

nisterstva vnitra do gesce ministerstva obrany, čímţ došlo i k určité transformaci samotné 

civilní obrany. V návaznosti na tuto skutečnost vznikl na začátku 80. let dokument 

s názvem „Komplexní zdokonalování Civilní obrany ČSSR“, který stanovil hlavní způsob 

ochrany obyvatelstva ukrytím. Cílem v této době bylo připravit účinnou ochranu všeho 

obyvatelstva na celém území státu v adekvátním čase. Samotná evakuace obyvatel 

z ohroţeného prostoru mimo tento prostor slouţila tehdy pouze jako doplňkový způsob 

zajištění ochrany obyvatelstva [2]. 

3.2 Vývoj při řešení evakuace objektu 

První práce zaměřené na evakuaci osob vznikly v zahraničí roku 1935, tento dokument 

ovšem obsahoval řadu nepřesných údajů, coţ vedlo k poddimenzování návrhových poţa-

davků. V poválečném období vzniklo několik výzkumných prací zabývajících se tímto 

problémem, z nichţ stojí za zmínku například publikování rovnice, vypracovaná japon-

skými vědci, charakterizující čas poţadovaný pro únik osob. Dalším významným doku-

mentem této doby je studie Johna Fruina, ve které prezentuje chování a pohyb v davu. 

Velká pozornost byla zaměřena také na výzkum evakuace z výškových budov. V 60. létech 

vznikly rovnice definující například minimální šířku únikové cesty [2]. Další výzkumy 

vznikly na základě reálných neštěstí, která vyvolala davovou paniku. Jedná se například o 

smrt šesti desítek osob při fotbalovém utkání v Glasgow nebo skoro stovky obětí při fotba-

lovém utkání v Hillsborough v roce 1989.  

Zkoumal se rovněţ pohyb proudů osob při evakuaci, první významné práce na toto té-

ma pochází jiţ z roku 1937, kdy se zkoumala propustnost a rychlost proudu evakuovaných 

osob. V návaznosti začaly vznikat další a obsáhlejší studie, které měly za úkol získání spo-

lehlivějších výsledků měření. Z tohoto důvodu bylo provedeno víc neţ 6000 pozorování 

v různých budovách. Cílem výzkumů bylo vytvoření univerzální výpočtové metody [2].  

Výsledky těchto měření byly podkladem pro vytvoření jednoduchých výpočtových 

metod, které byly následně aplikovány i do technických předpisů platných v České repub-

lice.  
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4 Evakuace 

Evakuací se rozumí rychlé a neprodlené přesunutí osob, zvířat a majetku z míst ohro-

ţených mimořádnou událostí na místo mimo toto ohroţení [8]. Evakuace je jedním z nejú-

činnějších a nejrozšířenějších opatření, která se pouţívají při ochraně obyvatelstva před 

následky hrozících nebo jiţ vzniklých mimořádných událostí. Provádí se na základě před-

pokladu dlouhodobého nebo zásadního zhoršení ţivotních podmínek vlivem přírodní kata-

strofy nebo i průmyslové havárie. Evakuační opatření se pouţívají v době, kdy krizová 

situace teprve hrozí, nebo je v počátečních fázích [9]. 

Evakuace se vztahuje na všechny osoby v místech ohroţených mimořádnou událostí 

s výjimkou osob vykonávajících záchranné práce, řízení evakuace popřípadě jinou neod-

kladnou činnost [1]. 

Evakuace se přednostně plánuje pro tyto skupiny obyvatelstva: 

 děti do 15 let, 

 osoby umístěné v sociálních zařízeních, 

 osoby zdravotně postiţené, 

 doprovod osob uvedených v předchozím bodě [1]. 

4.1 Legislativní opora 

Jak bylo uvedeno v předchozí kapitole, lze evakuaci osob vnímat jak z hlediska poţár-

ní ochrany, tak z hlediska ochrany obyvatelstva. V poţární ochraně je tento pojem chápan 

jako krátkodobé opuštění ohroţeného prostoru průvodními účinky obvykle bez pomoci 

záchranných sloţek. Z hlediska časového se jedná o opuštění prostoru za dobu řádově desí-

tek sekund, maximálně několika minut. Klasickým a hasičům nejznámějším příkladem 

evakuace je opuštění objektu, v němţ byl vyhlášen poţární poplach, a to podle předem 

zpracovaného evakuačního plánu po stanovených únikových cestách [10]. 

Na úseku ochrany obyvatelstva je evakuace osob řešena zejména z pohledu hrozby oz-

brojeného konfliktu a následného přemístění obyvatel z míst předpokládaného bojového 

konfliktu do míst, která zajišťují pro evakuované obyvatelstvo náhradní ubytování 

a stravování. Jde tedy o dlouhodobý proces včetně zajištění dalších opatření souvisejících 

s následnou péčí o evakuované osoby [10]. 
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 Z hlediska poţární ochrany evakuaci osob řeší pouze vyhláška
3
 definující Poţární eva-

kuační plán a dvě základní české státní normy řady ČSN 73 08XX
4
. Naopak na úseku 

ochrany obyvatelstva najdeme legislativních předpisů více. Základním stavebním kame-

nem je zákon o IZS
5
, který mimo jiné definuje úkoly Hasičského záchranného sboru kraje, 

orgánů obce a velitele zásahu v případě evakuace. Tento zákon je doplněn prováděcí vy-

hláškou
6
, která definuje především způsoby zajištění evakuace a jejího provedení. 

S pojmem evakuace dále pracuje zákon o krizovém řízení
7
, o zajišťování obrany státu

8
 

nebo vyhláška č. 328/2001 Sb.
9
. 

 

Obrázek 1: Přehled základních právních předpisů v oblasti evakuace 

 

                                                 
3
 Vyhláška ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek poţární bezpečnosti a výkonu státního 

poţárního dozoru 
4
 Jedná se o normy ČSN 73 0802 Poţární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty, respektive ČSN 73 0804 

Poţární bezpečnost staveb – výrobní objekty. Pro účely této diplomové práce je třeba zmínit rovněţ normu 

ČSN 73 0835 Poţární bezpečnost staveb – Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče. 
5
 Zákon č.239/2000 Sb.,  o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozděj-

ších předpisů . 
6
 Vyhláška ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva 

7
 Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) 

8
 Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany státu, ve znění pozdějších předpisů 

9
 Vyhláška ministerstva vnitra č. 328/2001 Sb., o o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného 

záchranného systému, ve znění pozdějších předpisů . 
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4.2 Doba evakuace 

Při stanovování doby evakuace se rozlišuje doba potřebná pro evakuaci, značená 

RSET a celková nejvyšší moţná doba pro evakuaci ASET a platí, ţe RSET by měla být 

menší nebo rovna ASET [1]. 

Doba potřebná pro evakuaci RSET se stává z dílčích časových intervalů: 

RSET = td + tv + tr + tz + tu [min] (1) 

kde  

td doba od vzniku do detekce poţáru [min] 

tv doba od detekce poţáru 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 – pohyb osob objektem [min] 

Dostupná doba pro evakuaci je pak znázorněna na následujícím obrázku.  

 

Obrázek 2: Znázornění doby evakuace ASET [1]. 

Předpokládaná doba evakuace tu představuje časový úsek, ve kterém dochází k přesunu 

osob na volné prostranství nebo do jiného bezpečného prostoru. Tato doba, uvedená 

v rovnici (1) odpovídá předpokládané době evakuace dle normy
10

. 

  

                                                 
10

 ČSN 73 0802. Poţární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty. 
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Sloučením dvou dílčích intervalů z rovnice (1) nám vznikne doba od vyhlášení evaku-

ace do jejího zahájení, která se značí trz a je vyjádřena takto: 

trz = tr + tz  [min]     (2) 

 kde 

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

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

 

Za zmínku stojí, ţe tyto uvedené intervaly se dříve vůbec neuvaţovaly, coţ mělo za 

následek nesprávné časové prognózy. Bylo zvykem předpokládat, ţe osoby po vyhlášení 

poplachu okamţitě zahájí evakuaci. Skutečnost však bývá jiná a jsou případy, kdy doba od 

vyhlášení evakuace do jejího zahájení je i delší neţ doba pohybu osob objektem [12]. 

Velice specifickou záleţitostí je evakuace zdravotnického zařízení, kde je víc neţ 

pravděpodobné, ţe bude panovat přesný opak předchozího odstavce. Lze totiţ předpoklá-

dat, ţe vlivem charakteru evakuovaných osob (pacientů) bude doba pohybu osob výrazně 

větší neţ doba od vyhlášení evakuace k jejímu zahájení [12].         

trz ≪ tu (3) 

kde 

trz  doba od vyhlášení do zahájení evakuace [min] 

tu doba pohybu osob objektem [min] 

Normy uvedené v předchozí kapitole přirozeně obsahují i další kritéria, postupy, vzor-

ce a výpočty spojené s evakuací, ovšem pro potřeby této práce se neuvaţují, neboť projek-

tovat dispoziční řešení stavby, navrhovat únikové cesty, poţární úseky nebo například úni-

kové východy není cílem této práce. Naopak jeden z dílčích cílů je, pokusit se najít takové 

řešení, které by dokázalo zkrátit jednu nebo i více, v ideálním případě všechny, poloţky ve 

vzorci doby evakuace.   
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4.3 Dělení evakuace 

Existuje několik způsobů provádění evakuace v závislosti na druhu a typu ohroţení. 

Následující obrázek naznačuje základní obecně platné dělení evakuace. 

 

Obrázek 3: Základní členění evakuace obyvatelstva [1]. 

Rozsah prováděných opatření 

 objektová evakuace, která zahrnuje evakuační opatření jedné nebo více budov, ad-

ministrativního celku nebo technologického provozu. K provádění objektové eva-

kuace slouţí poţární evakuační plány a další související dokumentace, 

 plošná evakuace zahrnuje zajištění evakuačních opatření pro část nebo celý urba-

nistický celek či pro větší územní prostor [9].  

Doba trvání 

 krátkodobá evakuace, která nevyţaduje dlouhodobé opuštění domova (zpravidla do 

24 hodin) a při které se nezajišťuje náhradní ubytování evakuovaného obyvatelstva, 
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 dlouhodobá evakuace, při které je nutné zajistit pro evakuované obyvatelstvo ná-

hradní ubytování, opatření k nouzovému přeţití a k plnění základních potřeb oby-

vatelstva. Obvykle bývá realizovaná po vyhlášení některého z krizových stavů [9]. 

Zvolená varianta řešení 

 přímá evakuace je taková, která je prováděná bez předchozího ukrytí evakuovaných 

osob [2], 

 evakuace s ukrytím je prováděná po předchozím ukrytí evakuovaných osob a po 

sníţení prvotního nebezpečí [2]. 

Způsob realizace 

 samovolná, kdy evakuace není řízena a obyvatelstvo při krizové situaci jedná dle 

vlastního uváţení s cílem ubytovat se ve vlastních zařízeních, u příbuzných apod. 

Představitelé orgánů odpovědných za evakuaci se snaţí ji pokud moţno usměrňovat 

tak, aby obyvatelstvo neohrozilo své zdraví a ţivot a aby při přesunech nepřekáţelo 

při provádění záchranných a likvidačních prací, 

 řízená evakuace, při které přestavitelé orgánů zodpovědných za řízení evakuace 

tento proces řídí a ovlivňují. Evakuované osoby se přemísťují vlastními dopravními 

prostředky, pěšky nebo dopravními prostředky hromadné přepravy, zajištěnými or-

gány pověřenými řízením evakuace [1]. 
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5 Plánování evakuace obyvatelstva 

Plánování evakuace je součástí procesu přípravy nezbytných opatření, které vedou 

k provedení evakuace obyvatelstva. Toto plánování umoţňuje efektivní spolupráci všech 

zúčastněných a účinné řízení průběhu evakuace orgány, jeţ jsou zodpovědné za řízení a 

zajištění evakuace [15]. 

Plánování evakuace vychází z vyhodnocení analýzy moţných ohroţení sledovaného 

území nebo objektu. Při plánování je nutné vycházet z přímé závislosti mezi velikosti 

ohroţení a rozsahem opatření, která je nutno provést. Dále je nezbytné vzít v úvahu to, ţe 

pro různá ohroţení se hodnota některých údajů můţe měnit, ovšem základní postup prove-

dení evakuačních opatření by měl zůstat neměnný [3]. 

Evakuace se plánuje pro řešení mimořádných událostí, které vyţadují vyhlášení třetího 

nebo zvláštního stupně poplachu, ze zón havarijního plánování jaderných zařízení nebo 

pracovišť s velmi významnými zdroji ionizujícího záření, ze zón havarijního plánování 

objektů nebo zařízení s nebezpečnými chemickými látkami [16], dále pro vodní díla a pro-

story jimi ohroţené, budovy a areály s velkou koncentrací osob a zdravotnická a jim po-

dobná zařízení, která zajišťují péči o osoby s omezenými moţnostmi pohybu [3]. 

5.1 Plán evakuace obyvatelstva 

Dokument ucelující tyto úvahy se pak nazývá Plán evakuace obyvatelstva a je základ-

ním nástrojem pro přípravu a řízení evakuace osob, hospodářských zvířat a věcných pro-

středků z ohroţeného prostoru. Jedná se o soubor vybraných informací a připravených po-

stupů jednání, které slouţí k provedení plošné nebo objektové evakuace [3].  

Plán evakuace obyvatelstva je součástí havarijního plánu kraje, vnějšího havarijního 

plánu a krizového plánu kraje. Zpracovává se pro ohroţené území správního územního 

celku nebo jeho části, které jsou analyzované v havarijním plánu kraje, vnějším havarijním 

plánu, povodňovém plánu a dalších operačních plánech krizového plánu kraje. V případě 

vojenského ohroţení se při plánování plošné evakuace vychází z příslušné části zpracované 

dokumentace krizového plánu kraje [15]. 
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5.1.1 Obsah plánu evakuace obyvatelstva 

Plán evakuace obyvatelstva sestává ze dvou částí - textové a grafické.  

Textová část obsahuje: 

 všeobecné zásady provádění evakuace, upřesněné pro moţná ohroţení spravované-

ho území, včetně výčtu kritérií pro rozhodování o evakuaci, 

 předpokládané počty evakuovaných s uvedením počtů osob vyţadujících zvýšenou 

péči, uspořádané podle jednotlivých evakuačních zón /rozdělených na sektory/ a 

pořadí evakuace, 

 časové limity pro evakuaci, zpracované na základě analýzy rizik, 

 přehled míst nouzového (přechodného náhradního) ubytování a míst hromadného 

stravování (včetně kapacit) v rámci spravovaného (vlastního) území, přehled o za-

jištění nouzového ubytování a hromadného stravování, 

 způsob vyrozumění pracovních orgánů pověřených řízením evakuace jmenovité 

uvedení vybraných pracovníků a spojení s nimi, 

 dopravní, ubytovací, zásobovací, zdravotnické a pořádkové zabezpečení evakuace, 

 způsob koordinace činnosti subjektů provádějících přepravu, zásobování a další 

činnosti k zabezpečení evakuace, jmenovité uvedení pracovníků odpovědných za 

jejich řízení a spojení s nimi, 

 způsob varování obyvatelstva a pokyny pro chování obyvatelstva po vyhlášení sta-

vu ohroţení a rozhodnutí o provedení evakuace, 

 další informace pro obyvatelstvo ohroţené mimořádnou událostí, 

 popis zajišťování evakuace škol, nemocnic, věznic a podobných zařízení, 

 rozdělení evakuovaného obyvatelstva podle cílových míst přemístění, 

 potřebné údaje o vazbě na ostatní opatření ochrany obyvatelstva (uvedená v plá-

nech konkrétních činností havarijního plánu kraje) 

 zajištění ostrahy vyklizených prostor včetně sledu provádění uzávěr, 

 uzavřené smlouvy a dohody ve věci zabezpečení evakuace [15]. 

Textová část plánu evakuace dále zahrnuje také údaje o disponibilních počtech pracov-

níků určených k provádění první předlékařské zdravotnické pomoci, činnosti evakuačních 

a přijímacích středisek, k provádění přepravy, distribuce zásob a informačního zabezpeče-

ní. Dále jsou uvedeny údaje potřebné k aktivaci těchto pracovníků.  
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Z hlediska mezinárodního práva mají tyto osoby nárok na statut a označení pomocného 

personálu organizace CO [15].  

Grafická část obsahuje: 

Obsahuje mapové podklady různých měřítek, plány měst a obcí, katastrální mapy, na 

nichţ jsou zejména vyznačeny: 

 evakuační zóny /sektory/, 

 místa shromaţďování, 

 evakuační střediska, přijímací střediska, místa první zdravotnické pomoci a místa 

humanitární pomoci, 

 evakuační trasy, včetně základních, náhradních a přístupových cest, 

 mosty a brody, 

 místa na spravovaném (vlastním) území, vybraná jako místa nouzového (přechod-

ného 

 náhradního) ubytování a místa hromadného stravování evakuovaných osob, včetně 

kapacit, 

 místa na spravovaném (vlastním) území, vybraná jako místa náhradního umístění 

evakuovaného hospodářského zvířectva a věcných prostředků, 

 zdravotnická lůţková zařízení, sociální zařízení pečující o osoby staré a osoby tě-

lesně postiţené, 

 jesle a školky, základní a střední školy, učiliště, 

 stálé úkryty a místa speciální očisty umístěná ve stálých objektech, 

 čerpací stanice pohonných hmot, 

 vodárenské, energetické a plynárenské provozy, jiné důleţité objekty, 

 místa na spravovaném (vlastním) území, nevhodná pro umístění evakuovaných 

osob [15].  

5.1.2 Zabezpečení evakuace 

Prováděcí vyhláška [13] zákona o IZS definuje povinnosti a úkoly zpracovatele evaku-

ačního plánu a orgánů veřejné správy. Mezi základní povinnosti zpracovatele evakuačního 

plánu v součinnosti právě s orgánem veřejné správy patří pořádkové zabezpečení, dopravní 

zabezpečení, především zajištění pohonných hmot při organizované přepravě pomocí hro-

madné dopravy a zdravotnické zabezpečení evakuace, kde se jedná hlavně o zajištění před-
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lékařské zdravotnické pomoci a přesunu zraněných do zdravotnických zařízení. Zpracova-

tel evakuačního plánu rovněţ na základě předem uzavřených smluv zajišťuje náhradní uby-

tování a nouzové zásobování základními potravinami a v neposlední řadě taktéţ musí zajis-

tit mediální zabezpečení evakuace pro vydání varování ohroţenému obyvatelstvu a předání 

dalších tísňových informací.  

5.1.3 Orgány pro řízení evakuace 

Vyhláška [13] dále definuje v §14 orgány pro řízení evakuace a těmi jsou pracovní 

skupina krizového štábu, evakuační středisko a příjímací středisko. Pracovní skupina kri-

zového štábu má za úkol především zajistit řízení průběhu evakuace, koordinaci přepravy 

z míst shromaţďování do evakuačních středisek, řízení přepravy z nástupních stanic hro-

madné přepravy do přijímacích středisek a dále do cílových míst přemístění, dopravní pro-

středky a jejich přerozdělování mezi evakuační střediska, řízení nouzového zásobování pro 

obyvatelstvo, koordinaci činnosti evakuačních středisek a přijímacích středisek, spolupráci 

s orgány veřejné správy a se zdravotnickými a humanitárními organizacemi a dokumentaci 

průběhu celé evakuace. 

Evakuační středisko je zařízení zřetelně označené nápisem, případně mezinárodně 

platným rozeznávacím znakem civilní ochrany. Mezi úkoly evakuačního střediska patří 

například vedení evidence o příjmu evakuovaných osob a poskytování pomoci při slučová-

ní evakuovaných rodin, první zdravotnickou pomoc, popřípadě přednemocniční neodklad-

nou péči a převoz zraněných nebo nemocných do zdravotnických zařízení, nocleh a stra-

vování pro personál a evakuované obyvatelstvo, které se zdrţí v evakuačním středisku déle 

neţ 12 hodin nebo podávání informací o průběhu evakuace pracovní skupině krizového 

štábu [13]. 

Přijímací středisko zařízení zřetelně označené nápisem, případně mezinárodně platným 

rozeznávacím znakem civilní ochrany, které má za úkol zajistit příjem evakuovaných osob, 

přerozdělení evakuovaných osob do předurčených cílových míst přemístění a míst nouzo-

vého ubytování, první zdravotnickou pomoc a případný odvoz nemocných do vyčleněných 

zdravotnických zařízení, informování evakuovaných osob o místě nouzového ubytování a 

stravování, informování orgánů veřejné správy, dotčených evakuačními opatřeními, o po-

čtech a potřebách evakuovaných osob [13]. 
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5.2 Plánování evakuace objektu 

V České republice se vyskytuje mnoho objektů, které jsou svým charakterem výško-

vými budovami nebo jinak rozsáhlými komplexy budov a které mají obsazení v řádu sto-

vek nebo tisíců osob. Zpracování evakuačního plánu pro tento typ budov musí být chápáno 

jako trvalý proces, ve kterém je důleţité základní systém evakuace průběţně zdokonalovat 

a provádět pravidelná evakuační cvičení. Evakuační plán objektu je zpracován jako součást 

vnitřního předpisu pro řešení mimořádné situace v objektu a musí být předán organizačním 

útvarům v daném objektu [2]. 

Evakuační plán objektu je určen řídícím pracovníkům organizačních útvarů daného ob-

jektu z důvodů rychlé a účelné orientace v dané problematice. Plán musí být stále aktuální, 

proto je nezbytná aktualizace minimálně jednou za rok, případně i častěji například 

v případech změny organizační struktury. Součástí vzdělávání systému jsou evakuační 

cvičení, která slouţí k sjednocení a upřesnění postupů přípravy, zabezpečení a řízení eva-

kuace, k prověřování a aktualizaci evakuačního plánu [2]. 

Zpracování evakuačního plánu objektu musí reflektovat jak vnitřní, tak vnější ohroţení. 

Vnitřní ohroţení představuje mimořádné události ohroţující ţivoty a zdraví osob, majetek 

nebo ţivotní prostředí a patří zde únik toxických nebo hořlavých látek, výbušný nástraţný 

systém, poţár nebo výbuch. Vnější ohroţení by mohlo způsobit dlouhodobější výpadek 

provozu objektu nebo omezení jeho činnosti. Můţe se jednat o přívalové deště, povodně, 

terorismus nebo, stejně jako u vnitřních ohroţení, úniky nebezpečných látek či poţáry, 

ovšem zde vně objektu [2]. 

Veškeré mimořádné události, které mohou skončit evakuací, by měly být podrobně 

analyzovány a to jak z hlediska moţných dopadů, tak z hlediska pravděpodobnosti jejich 

vzniku.  

5.2.1 Způsoby provedení objektové evakuace 

Evakuaci objektu lze rozdělit do dvou, respektive tří kategorií. Buď se provádí evaku-

ace z objektu ven na volné prostranství, nebo se provádí v rámci objektu přesunem do jiné 

části budovy. Zmíněné způsoby jsou rozepsány v následujících třech odstavcích. 

 Evakuace mimo objekt – tento druh evakuace osob, určené dokumentace a cen-

ného materiálu se provádí na vhodné a předem vybrané místo leţící mimo zasaţe-

ný objekt. Provádí se například při vzniku poţáru, v případě ohlášení anonymního 

výbušného nástraţného zařízení, za povodní nebo při statickém narušení objektu. 
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Zmíněná dokumentace a cenné materiály se evakuují z důvodu, ţe havarijní dopa-

dy by je mohly váţně poškodit nebo zničit [2]. 

 Evakuace při radiační havárii – dojde-li k radiační havárii, zaměstnanci i ná-

vštěvníci objektu se shromáţdí v podzemních patrech budovy. Správné nasměro-

vání zajišťuje buď ostraha objektu, nebo předem vybraní zaměstnanci. V tomto 

případě se neprování evakuace dokumentace a cenného materiálu, jelikoţ nemůţe 

být radiační havárií zničen. Ukrytí osob v podzemí se plánuje z důvodu lepšího 

stínění před působením radioaktivního záření. Jako další opatření je vhodné reali-

zovat utěsnění oken a dveří nebo vypnutí ventilace v místech ukrytí evakuovaných 

osob [2]. 

 Evakuace při úniku toxické látky – Nebezpečné látky bývají zpravidla těţší neţ 

vzduch a při jejich úniku je tedy vhodné evakuovat do vyšších nadzemních podlaţí 

objektu. Je vhodné vyuţít větší zasedací sály nebo chodby. Stejně jako 

v předchozím případě je vhodné utěsnit okna a dveře v místnosti ukrytí [2]. 

5.2.2 Požární evakuační plán 

Jedná se o dokument, který upravuje postup při evakuaci osob, zvířat a materiálu z ob-

jektů zasaţených nebo ohroţených poţárem. Zpracovává se pro objekty a prostory, ve kte-

rých jsou sloţité podmínky pro zásah nebo kde se provozují činnosti s vysokým poţárním 

nebezpečím. Jak bylo napsáno uţ i v některých předešlých kapitolách tak i zde platí, ţe 

úplnost a správnost poţárního evakuačního plánu by se měla ověřovat cvičením poţárního 

poplachu [17].  

Poţární evakuační plán obsahuje:  

 osobu, zodpovědnou za vedení evakuace a její organizaci,  

 určení osob, s jejichţ pomocí bude evakuace prováděna,  

 určení cest, způsobu evakuace, místa shromáţdění, a osoby zodpovědné za 

evidenci evakuovaných, 

 způsob zajištění první pomoci, 

 místo, na kterém se bude shromaţďovat evakuovaný materiál a určení způso-

bu jeho střeţení 

 grafické znázornění únikových cest v jednotlivých podlaţích [17]. 
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5.2.3 Požární poplachová směrnice 

Poţární poplachové směrnice vymezují činnosti zaměstnanců, popřípadě dalších osob 

při vzniku poţáru. Tato směrnice je nedílnou součástí poţární ochrany a její správností a 

úplností je zajištěna mimo jiné i efektivní aktivace poţárního evakuačního plánu, protoţe 

obsahuje postupy a činnosti osob zpozorujících poţár, způsob a místo ohlášení poţáru, 

způsob poţárního poplachu a v neposlední řadě důleţité telefonní kontakty na záchranné 

sloţky a pohotovostní a havarijní sluţby [17]. 

5.3 Negativní vlivy evakuace 

Zdravotnická zařízení svým charakterem provozu vytvářejí specifické negativní jevy, 

které ovlivňují evakuaci osob. Za tyto negativní jevy lze povaţovat poměrně vysokou kon-

centraci osob, omezenou pohyblivost pacientů nebo jejich imobilitu, trvale připojení paci-

entů k přístrojům, které zajišťují jejich ţivotní funkce, dále nutnost dokončení některých 

lékařských zákroků za všech okolností a také psychickou labilitu pacientů, kteří jsou vy-

staveni zdravotním potíţím a náhlému nepředvídatelnému nebezpečí. Je tedy zřejmé, ţe 

evakuace osob ze zdravotnického zařízení je z hlediska své náročnosti velice nestandardní 

situací oproti jiným budovám [12]. 

Rovněţ strach z dopadů mimořádné události, stres z nuceného opuštění svého bydliště, 

obava o něj nebo beznaděj, ţe se do něj uţ nikdy nevrátíme, působí velice negativně na 

lidskou psychiku a můţe končit aţ smrtí.  

Příkladem tohoto dopadu je velice známá havárie v jaderné elektrárně Fukušima, kde 

vlivem depresí z opuštění svého obydlí zemřelo jiţ více lidí, neţ vlivem samotného ze-

mětřesení a vln tsunami v dané oblasti. Právě vlivem havárie v elektrárně muselo být vy-

stěhováno okolo 150 tisíc obyvatel z širokého okolí [14].  

Skoro 30 tisíc lidí, kteří neměli kam jít, skončilo v narychlo postavených ubytovnách. 

Plechové buňky, které jsou v létě rozpálené od slunce, a přes zimu v nich mrzne, však po-

stupně vypovídají sluţbu. Stres a deprese ze ztráty domova a nevyhovujících ţivotních 

podmínek nesou uprchlíci těţce, coţ se projevuje na jejich duševním i zdravotním stavu 

[14]. 
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Oficiální statistiky uvádí, ţe kvůli tomu za tři roky od havárie zemřelo 1 656 lidí
11

, coţ 

je o 49 více neţ počet přímých obětí tsunami. Nemalou část tvoří pacienti místních nemoc-

nic, kteří museli opustit svá lůţka bez ohledu na zdravotní stav [14].  

5.4 Shrnutí teoretických poznatků 

Z výše uvedeného je patrné, ţe česká legislativa se zaměřuje pouze základní a nejnut-

nější pravidla ať uţ pro evakuaci obyvatelstva ve významu plošné evakuace, tak i evakuace 

objektu. Neméně patrný je fakt, ţe právní předpisy objektové evakuace jsou zaměřeny 

pouze na případ poţáru, coţ je nedostačující, protoţe objekt přirozeně můţe ohrozit spous-

tu jiných událostí neţ jen poţár a i v těchto případech je nutné, aby dotčené osoby věděly, 

co a jak mají dělat.  

Základní myšlenka kaţdého evakuačního plánu je stejná – vyvést ohroţené obyvatel-

stvo či osoby z míst ohroţení mimo tato místa. Rovněţ mnohé postupy při různém druhu 

ohroţení mohou být stejné. Co však bude rozdílné, je způsob tohoto provedení. Jiná bude 

evakuace částečná, jiná pouze v rámci areálu z objektu do objektu, jiná bude celková eva-

kuace. Jinak bude evakuace vedena v případě poţáru, jinak například při úniku nebezpečné 

látky. Na vybraném objektu zdravotnického zařízení zanalyzuju současný stav jeho připra-

venosti na evakuaci a moţnosti k jeho zlepšení a zefektivnění evakuace. 

  

                                                 
11

 platné k 23. 2. 2014 
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6 Evakuace zdravotnického zařízení 

S projektováním a stavbou nemocnic se nesetkáváme tak často jako s jiným typem bu-

dov. Značná část těchto zařízení byla postavena před desítkami let, kdy se při projektování 

staveb samozřejmě vycházelo z tehdejších vědeckých poznatků. Proto současný stav někte-

rých zdrav zařízení není z poţárního hlediska dostačující a také z toho důvodu se přistupu-

je k rekonstrukcím starších nemocnic, protoţe byly v mnoha případech postaveny před 

platností kodexu norem ČSN 73 08xx – kmenová ČSN 73 0802 Poţární bezpečnost staveb 

– nevýrobní objekty a ČSN 73 0835 Poţární bezpečnost staveb -  budovy zdravotnického 

zařízení [25], kdy legislativa nenařizovala tak přísný postoj k poţární bezpečnosti staveb a 

tedy nebyla dostatečná poţární ochrana těchto staveb [18]. 

Ve většině případů nebude nutné provádět evakuaci celé nemocnice. Vzhledem 

k povaze nemocničního objektu a ke stavu mnoha pacientů v něm, je evakuace obecně 

povaţována za poslední moţnost pro řešení ochrany lidských ţivotů. Evakuace by měla 

být nařízena pouze tehdy, je-li to nezbytně nutné, a pouze v případě, ohroţení osob je bez-

prostřední. 

6.1 Faktory ovlivňující evakuaci nemocnice 

Obecně platí, ţe při kaţdé evakuaci je určitý seznam faktorů, které ji ovlivňují. Spo-

lečnými faktory pro všechny objekty jsou stavební řešení objektu, coţ zahrnuje dělení na 

poţární úseky, délku a značení únikových cest, vybavenost poţárně bezpečnostním zaříze-

ním a také minimalizací hořlavého materiálu a jiných nebezpečných látek [24]. Dalším 

faktorem je organizační zabezpečení, kde patří zabezpečení správného chodu organizace 

k dosaţení bezpečného pohybu osob objektem, práce odborně způsobilé osoby na úseku 

poţární ochrany, jeho vzájemná komunikace s vedením, školení zaměstnanců 

a v neposlední řadě provádění pravidelných evakuačních cvičení k zdokonalení evakuač-

ních postupů. Kompletní zabezpečení evakuace výstiţně znázorňuje následující obrázek 

[18].  
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Obrázek 4: Struktura zabezpečení technického řešení [18]. 

Únikové cesty 

Úniková cesta je základní stavební kámen evakuace a dodrţení všech podmínek úni-

kových cest přispěje k rychlejší evakuaci. Je nutné udrţovat volné únikové cesty a volný 

přístup k únikovým východům. Úniková cesta je vybavena PBZ (hlásiče, evakuační znače-

ní, nouzové osvětlení). Tyto nesmí být zakrývány a musí být trvale volně přístupné. 

Požární úseky 

V projektovaných poţárních úsecích se musí neustále dodrţovat podmínky pro zacho-

vání správné funkčnosti poţárních úseků. Poţární úseky jsou vybavené poţárními uzávěry 

a prostupy. Poţárním uzávěrám musí být zachována jejich funkce, mohou být instalovány 

například samozavírače. 

Správné značení 

Dodrţení správného značení je nedílnou součástí zabezpečení evakuace. Účinné a 

v praxi ověřené je značení luminiscenčními a osvětlenými symboly, informačními tably, 

ale i klasickými evakuačními tabulkami. Správné značení se netýká pouze únikových cest, 

ale také tlakových láhví s medicinálními plyny.  

Vedení dokumentace 

Rovněţ vedení dokumentace se dělí do několika odvětví. Dokumentace musí být 

správně zpracovaná a umístěna na dobře přístupném a přehledném místě umístěn evakuač-

ní plán, poţární směrnici a poţární řád. Do oblasti vedení dokumentace spadají také zá-

znamy o revizích PBZ a ostatních zařízeních.  
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Požárně bezpečnostní zařízení 

PBZ je soubor technického vybavení, které přispívá nejen k provádění bezpečnější 

evakuace, ale také ke zdolávání poţáru. Patří zde vybavenost objektu EPS, poţárními 

klapkami, zařízením přetlakové ventilace, evakuačními výtahy, nouzovým osvětlením, 

zařízením domácího rozhlasu, funkčním vybavením dveří, zařízením pro zásobování vo-

dou a náhradními zdroji elektrické energie.  

Spolupráce s HZS 

Příslušný HZS by měl být seznámen se zdravotnickým zařízením, s jeho specifiky. 

Mezi jeho úkoly patří ověřit nástupní plochy, zásahové cesty, funkčnost PBZ, vytipování 

nejrychlejšího příjezdu do areálu zdravotnického zařízení a určení způsobu vedení zásahu.  

Cvičné požární poplachy 

Při provádění cvičných poţárních poplachů by měl být kladen největší důraz na speci-

fická oddělení (tam spolupráce s HZS). Ve stanovených lhůtách provádět pravidelné po-

ţární cvičení ve všech objektech nemocnice. Při poţárním cvičení se v praxi prověří teore-

tická připravenost personálu i HZS a ověří se dostupnost a funkčnost únikových cest a 

PBZ. 

Základní znalosti personálu 

Personál je seznámen s organizačním zabezpečením a technickým řešením poţární 

bezpečnosti v nemocnici. Jsou prováděná pravidelná školení zvládání mimořádných situa-

cí, pravidelné cvičné poţární poplachy a je ověřována znalost všech dostupných prostředků 

k evakuaci a předurčenost jednotlivých osob.  

Těchto osm kategorií technického řešení, jak uvádí literatura [18], je zaměřeno primár-

ně na riziko vzniku poţáru. Ovšem tato opatření lze bez větších komplikací a při správném 

zpracování aplikovat obecně na veškeré mimořádné události, které mohou dospět do stavu, 

kdy bude nutno přistoupit k evakuaci objektu. 

Nemocnice je však velice specifický objekt, pro který budou platit další faktory, které 

ovlivní její evakuaci. Evakuaci mimo jiné ovlivní psychický a fyzický stav personálu a 

pacientů při vzniku mimořádné situace. Pro pacienty bude důleţitý jejich stav, od kterého 

se pak odvíjí další faktory, jako počet personálu, který lze vyuţít pro evakuaci pacientů 

nebo dostupnost zařízení a prostředků pro evakuaci pacientů. Nad tím vším pak stojí profe-

sionalita a celková připravenost personálu na mimořádnou událost [18]. 
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Fyzický stav pacientů úzce koreluje s jejich hendikepem. Norma ČSN 73 0802 rozli-

šuje osoby s omezenou schopností pohybu a orientace a osoby neschopné samostatného 

pohybu [11]. Zdravotní postiţení se však projevuje v různé míře, jedna osoba můţe být 

postiţena více faktory, zatímco u jiné se můţe vyskytnout zdravotní postiţení, jehoţ pří-

znaky kolísají [18].  

Kategorizace postižených pacientů: 

 osoby se zhoršenou pohyblivostí, 

 osoby s poškozením zraku, 

 osoby s poškozením sluchu, 

 osoby s poruchou řeči, 

 osoby s kognitivním poškozením. 

Největší koncentrace těchto osob je přirozeně v zdravotnickém zařízení, konkrétně na 

lůţkových odděleních. Jednotlivá pracoviště jsou však specializované a personál je připra-

ven s těmito pacienty pracovat. K přesunu osob do bezpečí slouţí celá řada zařízení nebo 

pomůcek například: 

 pojízdná lůţka, nosítka, 

 elektrický invalidní vozík, 

 manuální invalidní vozík, 

 berle, 

 hůl, 

 opěrný rám [18]. 
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Obrázek 5: Struktura rozdělení hendikepovaných osob v nemocnici [18]. 

Posledním faktorem, který ovlivní evakuaci je druh vzniklé mimořádné události, pro 

kterou se evakuace vyhlašuje. Nejčastější příčinou bývá poţár, ale můţe také dojít ke sta-

tickému narušení budovy, buď výbuchem, nebo jejím chátráním, dalšími riziky jsou povo-

deň nebo únik nebezpečné látky. Chceme-li mít výčet kompletní, je třeba započítat i pro 

Českou republiku málo pravděpodobné riziko teroristického útoku.  

Pro kaţdé z těchto rizik se evakuace plánuje jinak a neexistuje způsob jak vytvořit je-

den univerzální evakuační plán. Jednou z variant můţe být vytvoření většího počtu evaku-

ačních plánů, či evakuačních scénářů podle toho, kolik rizik je identifikováno. Pro poţár, 

statické narušení nebo povodně teoreticky postačuje jeden plán, protoţe nemocnice je ob-

vykle víceobjektové zařízení a není předpoklad, ţe by poţár najednou zachvátil třeba polo-

vinu objektů, stejně tak, ţe by mělo hrozit zborcení více budov nemocnice najednou. Jedi-

nou výjimkou mohou být jen povodně, při kterých určitá hrozba evakuace třeba i celé ne-

mocnice existuje. Specifickým případem jsou nebezpečné látky, protoţe zde platí, ţe kaţdá 

reaguje trochu jinak a tudíţ je třeba se před nimi i jinak chránit.  
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6.2 Zásady správného provedení evakuace 

Evakuace zdravotnického zařízení je velice komplikovanou záleţitostí, neboť se v ní 

pohybují, nebo jsou v ní umístění lidé s omezenou nebo zcela nemoţnou schopností pohy-

bu, či lidé trpící jiným omezením, například sluchovým nebo zrakovým a tito lidé budou 

v případě evakuace potřebovat nepřetrţitou péči z řad personálu nemocnice. Je třeba si 

uvědomit, ţe péče o pacienty během evakuace nikdy nebude optimální oproti běţnému 

provozu. Pochopení klíčových principů pomůţe zaměstnanci učinit klíčová rozhodnutí 

během chaotické události [21]. 

Evakuace zdravotnického zařízení se musí přizpůsobit vzniklé situaci. V prvním oka-

mţiku po zjištění mimořádné situace musí správně zareagovat personál. Měl by se drţet 

předem známých a nacvičených postupů, coţ vyţaduje provádění cvičných poţárních po-

plachů, ve kterých se prověří poţární poplachová směrnice, evakuační plány a vnitřní do-

kumenty dané organizace [18]. Mezi tyto postupy patří správné ohlášení mimořádné udá-

losti, zalarmování záchranných sloţek IZS a následně provádění konkrétních evakuačních 

opatření vyplývajících z evakuačního plánu. 

Při vyhlášení samotné evakuace platí jiţ jednou zmíněné pravidlo úzké spolupráce 

s HZS. Také platí, ţe evakuace je omezena jen na nejnutnější část objektu a zahájena 

v místě nejvíce ohroţeném.  Ve většině případů se aplikuje evakuace do poţárem nezasa-

ţených úseků zdravotnického zařízení, po skončení, pokud daná situace dovolí, se kontro-

luje stav evakuovaných objektů a zajistí se následná péče evakuovaných [18]. 

Následující diagram naznačuje kompletní průběh samotné evakuace, od jejího vyhlá-

šení, aţ po odvoz pacienta do náhradního zdravotnického zařízení, případně jeho propuště-

ní domů. 
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Obrázek 6: Průběh evakuace [21]. 

Po vyhlášení evakuace přichází na řadu chronologický postup událostí, tak jak je zná-

zorněno na obrázku 6. 

Příprava oddělení na evakuaci 

Příprava oddělení je řízena jeho vedoucím (obvykle primář nebo hlavní sestra). Tato 

etapa zahrnuje přípravu lékařských záznamů, léky a vybavení potřebné k doprovodu kaţ-

dého pacienta během přepravy a končí, kdyţ jsou pacienti připraveni k přepravě z odděle-

ní. Vedoucí oddělení je také zodpovědný, ve spolupráci s příslušnými lékaři, zjistit, kteří 

pacienti mohou být bezpečně puštěni z nemocnice okamţitě a nevyţadují převedení do 

jiného oddělení nebo jiné nemocnice. 
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Přeprava pacienta v rámci objektu 

Přesun pacienta organizuje dopředu určený "koordinátor podlaţí", který spolupracuje s 

vedoucím oddělení. Tím je zajištěno, ţe všichni pacienti jsou podle potřeby buď po scho-

dech, nebo výtahem přepravováni z oddělení na shromáţdiště. V přízemí, koordinátoři 

zajistí, aby byli pacienti přesunuti do předem určeného shromaţdiště. 

Shromáždiště 

Pro místo shromáţdění je určená vedoucí osoba, která má na starosti organizaci další-

ho personálu shromáţdiště. Vedoucí osoba musí také zajistit dodávky potřebného materiá-

lu a zařízení pro zdárnou péči o pacienty aţ do jejich převezení do jiného zařízení. Personál 

v místě shromáţdění také nese zodpovědnost za evidenci pacientů. 

Propuštění pacienta domů 

Určení pracovníci v místě shromáţdění zřídí prostor pro pacienty, u kterých bylo roz-

hodnuto, ţe nepojedou do náhradních zdravotnických zařízení, ale budou propuštěni do 

domácího léčení. Děje se tak v případech, kdy pacient není na tolik indisponován, aby ne-

zvládl léčbu doma.  

Převoz do náhradního zdravotnického zařízení 

Po příjezdu zdravotnické přepravní sluţby, sanitek nemocnice či vozidel rychlé zá-

chranné pomoci dochází k samotnému přesunu pacienta do náhradního zdravotnického 

zařízení. Vedoucí shromáţdiště zajistí předání kompletní dokumentace pacienta pracovní-

kům přepravní sluţby a také zaevidování opustivších pacientů v příslušné databázi jmen. 

Během celého tohoto procesu musí být zajištěna trvalá péče o pacienta a sledování je-

ho stavu. Zároveň by měla být určená styčná osoba pro komunikaci s rodinnými příslušní-

ky pacientů. Tato osoba by měla být uvedena v evakuačním plánu a její úkoly by byly in-

formovat rodinné příslušníky o převozu pacienta, o jeho cílovém zařazení do konkrétního 

zdravotnického zařízení a také by tato osoba měla být patřičně proškolena, aby byla schop-

na odpovídat na moţné průběţné dotazy z řad rodinných příslušníků. 

V mnoha případech ovšem rozhodnutí k způsobu provedení evakuace není na první 

pohled zřejmé a můţe vyţadovat konzultaci s vedoucími různých oddělení. Je proto vhod-

né mít vytvořenou odbornou skupinu se zastoupením z řad ošetřovatelství, lékařů, bezpeč-

nostních techniků, a jiných, kteří mohou rychle zváţit rizika evakuace. 
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V momentě, kdy je rozhodnuto o evakuaci objektu, musí krizová skupina nemocnice 

učinit několik důleţitých rozhodnutí, mezi něţ patří: 

Úroveň evakuace 

Rozsah jakékoli evakuace se můţe v průběhu času měnit v závislosti na povaze a prů-

běhu mimořádné události. Moţnosti pro evakuaci v závislosti na rostoucím rozsahu a zá-

vaţnosti mohou být tyto:  

 Horizontální evakuace, v případě bude dostačující přesun pacientů z jedné 

strany objektu na druhou. 

 Vertikální evakuace, při které se jiţ evakuuje kompletní patro nemocnice 

a musí se k evakuaci pouţít poţární výtahy nebo schodiště. 

 Celková evakuace, kdy jak uţ název napovídá, je evakuován celý objekt nebo 

skupina objektů. 

Časový rámec evakuace 

Časový rámec pro evakuaci se můţe lišit v závislosti na povaze hrozby a na tom, jak 

mnoho času lze vyuţít k přípravě pro přesun pacientů. Evakuace můţe být okamţitá, kdy 

není ţádný čas na přípravu a je třeba okamţitě přistoupit k evakuaci. Druhým typem je 

evakuace s omezeným časem na přípravu v řádu několika málo hodin a poslední je postup-

ná evakuace, kdy je na její přípravu moţno v některých případech vyuţít aţ několik dní. 

Stanovení pořadí evakuovaných pacientů 

Nezbytnou součástí evakuačního plánu je určení pořadí evakuovaných pacientů. Návrh 

tohoto pořadí je uveden následovně: 

1. osoby neschopné samostatného pohybu, 

2. osoby s omezenou pohyblivostí, 

3. děti, 

4. starší osoby [18]. 

Toto pořadí evakuovaných pacientů je pouze návrhové vedoucí evakuace si jej můţe 

upravit podle potřeb vzniklé situace. 
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Místo shromáždění 

Nemocnice by měla ve svém evakuačním plánu mít určeno několik míst vhodných pro 

shromáţdění evakuovaných pacientů. V tomto místě shromáţdění pak probíhá péče o eva-

kuované pacienty, jejich evidence, příprava na návrat z evakuovaných prostor nebo na pře-

sun do náhradního zdravotnického zařízení. Místo shromáţdění je v ideálním případě im-

provizovanou polní nemocnicí, která poskytuje základní neodkladnou péči. 

Jakmile je rozhodnuto o vyhlášení evakuace, musí být celá nemocnice o této skuteč-

nosti informována. Pomocí interní počítačové sítě je vhodné řešit zpětnou odezvu, coţ 

znamená, ţe po vyhlášení evakuace proběhne interní sítí varovná informace, jejíţ přijetí 

musí všichni vedoucí pracovníci potvrdit a neprodleně začít jednat dle postupů 

v evakuačním plánu. Tento proces nemusí nutně probíhat pouze skrz interní síť, ale infor-

movanost můţe být zajištěna pomocí mobilních telefonů nebo SMS zpráv.  
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7 Nemocnice Frýdek - Místek 

První zmínka o frýdeckém špitálu
12

 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 2 místnosti pro nemocné o 

kapacitě 10 lůţek. O 30 let později byly dostaveny další prostory a k roku 1907 je evido-

váno zaloţení rychlé záchranné pomoci. Jak se rozrůstalo město, stoupaly i nároky na ne-

mocnici, 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 rozší-

řeními funguje dodnes [19]. 

7.1 Organizační struktura nemocnice 

Organizační struktura je nedílnou součástí kaţdé organizace pro určení vazeb, kompe-

tencí, velení a zajištění správného chodu na vedoucí úrovni. Správně nastavená struktura 

nejenţe usnadňuje bezproblémový chod organizace, ale je také velice důleţitá při vzniku 

mimořádné události. Jsou to právě vedoucí pracovníci, které si v případě vzniku mimořád-

né situace svolává ředitel jako členy krizové skupiny organizace. Jednotliví vedoucí znají 

své kompetence a personál, za který vedou odpovědnost, dokumentaci, zajištění všech nut-

ných školení a dalších opatření.  

Na následujícím obrázku je uveden příklad organizační struktura nemocnice. Na vr-

cholu stojí ředitel, který má náměstky pro jednotlivé sekce nemocnice. Kaţdá z těchto pěti 

osob má pak uvedený seznam personálu, za který zodpovídají. 

                                                 
12

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

slov.abz.cz/web.php/slovo/spital 
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Obrázek 7: Organizační struktura nemocnice [20]. 

7.2 Rizika, která mohou vést až k evakuaci nemocnice F-M 

Pro adekvátní posouzení rizik, která mohou vést k evakuaci, lze vycházet z dat zjiště-

ných a prezentovaných v mé bakalářské práci. Následující tabulka uvádí přehled všech 

rizik, které byly v nemocnici zaznamenány v období let 2009-2012.  

Tabulka 1: Přehled rizik v nemocnici Frýdek-Místek [21]. 

Název události 2009 2010 2011 2012
13

 

Pád člověka 52 41 42 9 

Svévolný odchod hospitalizovaného pacienta 7 9 13 4 

Náraz na pevný objekt 7 6 5 0 

Popálení 1 0 2 2 

Zatopení 0 1 5 4 

Poţár 0 1 0 0 

RTG záření 0 0 0 0 

Exploze chemické látky 0 0 0 0 

Vdechnutí chemické látky 0 0 0 0 

Selhání zdravotnického prostředku 0 0 6 3 

                                                 
13

 Do 15.2.2012 
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Název události 2009 2010 2011 2012
13

 

Pád uvolněného břemene 0 0 1 0 

Krádeţ nemocničního zařízení 1 0 5 3 

Oloupení pacienta 1 0 6 2 

Pokus o sebevraţdu 0 2 0 0 

Sebepoškození 0 1 0 0 

Fyzické ohroţení zaměstnance pacientem 6 7 16 2 

Medikační incident 0 0 3 3 

únik chemické látky 0 1 0 0 

Celkem MU za rok 75 69 104 32 

 

Z rizik uvedených v tabulce můţe evakuaci způsobit hlavně poţár, exploze a s ní spo-

jené moţné statické narušení budovy a také únik nebezpečných látek. V obecném pojetí by 

nepochybně měla být uvaţována také povodeň, ale vzhledem lokaci frýdecko-místecké 

nemocnice není třeba tuto uvaţovat. Zde ovšem byla uvaţována pouze vnitřní rizika, pro 

potřeby evakuace je však nutné uvaţovat také vnější ohroţení, kterým můţe být například 

to, nachází-li se uvaţovaný objekt v zóně havarijního plánování
14

 objektu zpracovávajícího 

dle zákona o prevenci závaţných havárií vnější havarijní plán. Zejména v tomto případě by 

nejváţněji hrozila evakuace celé nemocnice. 

Dalším vnějším ohroţením je únik nebezpečné látky z objektu nezpracovávající vnější 

havarijní plán. Tímto objektem můţe být například zimní stadion a únik čpavku 

z chladícího zařízení, nebo únik chlóru z veřejného plaveckého bazénu. Dalším příkladem 

vnějšího ohroţení je havárie nákladního automobilu převáţejícího nebezpečnou látku. Ve-

lice malá pravděpodobnost nutnosti evakuace je v případě teroristického útoku na objekt, 

leč pro co největší úplnost moţných rizik je také tato moţnost uvedena. 

  

                                                 
14

 Zóna havarijního plánování je území v okolí provozovatelů zařazených do skupiny B, dle zákona č. 

59/2006 Sb., o prevenci závaţných havárií, ve znění pozdějších předpisů [23]. 
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7.3 Analýza současného stavu zabezpečení evakuace 

Analýza současného stavu zabezpečení evakuace byla provedena formou konzultací 

s vedoucími pracovníky a zodpovědnými odborníky z řad personálu nemocnice, kteří kro-

mě uvedení faktických údajů poskytli také k nahlédnutí a zhodnocení evakuační plán ob-

jektu nemocnice Frýdek-Místek. O stavu tohoto dokumentu detailněji pojednává následují-

cí kapitola.  

Druhou pomůckou slouţící k detailnější analýze a zároveň tvořící prvotní nástin moţ-

ných zlepšení bylo vytvoření screeningového dotazníku – Příloha č 1., který měl za úkol 

především zjistit doplňující údaje, které mohou být pro efektivnější provedení evakuace 

nezbytné. Tento dotazník není dotazníkem v pravém slova smyslu, neboť je určen pro veli-

ce úzkou skupinu osob na vedoucích pozicích, jedná se tedy jen o jakýsi formulář, který 

tvořil důleţitou osnovu při samotných. 

Současný evakuační plán nemocnice se řídí vyhláškou o poţární prevenci [17], coţ je 

ovšem nedostačující hned z několika důvodů. Vyhláška definuje pouze základní povinnosti 

jen pro případ poţáru. Značná část zpracování evakuačního plánu je pak čistě 

v kompetenci zodpovědného člověka organizace. Tato skutečnost nahrává riziku uvedení 

špatných nebo nepřesných údajů a informací v evakuačním plánu, popřípadě nejasných, 

nepřesných či dokonce chybějících informací.  

Evakuační plán nemocnice splňuje takřka veškeré poloţky § 33 vyhlášky o poţární 

prevenci, ovšem některé údaje jsou uvedeny nepřesně nebo chybí. Nejpalčivější částí je 

problematika shromáţdiště, kde zcela schází hned několik údajů. Chybějící údaje jsou 

uvedeny v následujících bodech:  

 uvedení poţárních nástupních ploch a s tím spojená hrozba sestavení shromáţ-

diště právě na místě poţární plochy,  

 uvedení člověka zodpovědného za vytvoření místa shromáţdění a osoby, která 

bude místu shromáţdění velet, 

 osoba, která dodá zdravotnický materiál, 

 způsob dodání tohoto materiálu, 

 personál, který v místě shromáţdění bude zajišťovat péči o pacienty do jejich 

odjezdu do náhradních zdravotnických zařízení, 

 osoba zodpovědná za dokumentaci pacientů v místě shromáţdění (můţe být 

buď jiná, nebo ta stejná osoba jako v předchozím bodu) 
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 evidence evakuovaných pacientů – uvedení informace koncového náhradního 

zdravotnického objektu, 

  uvedení přesného počtu míst u jednotlivých náhradních objektů, 

 osoba, která určí, zda někteří lehce zranění pacienti mohou být propuštěni do 

domácího léčení. 

Druhou kategorií chybějících informací a postupů jsou ty, které jsou nad rámec vy-

hlášky, ale pro efektivnější evakuaci je povaţuji za nezbytné. Chybí určení pořadí evakua-

ce pacientů nebo určení zodpovědné osoby, která toto pořadí určí. Rovněţ informace týka-

jící se záchranných sloţek jsou v evakuačním plánu uvedeny nedostatečně. Schází napří-

klad údaj o osobě odpovědné za koordinaci a komunikaci s velitelem zásahu a také chybí 

informace o kapacitách nebo dojezdových časech smluvní zdravotnické přepravní společ-

nosti. 

S posledním faktem souvisí také kladná stránka evakuačního plánu. Zpracovatel jasně 

a přehledně uvádí veškerá dostupná náhradní zdravotnická zařízení, která budou slouţit pro 

koncové ubytování evakuovaných pacientů. Stejně přehledně je uveden kontakt na tato 

pracoviště.  
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8 Návrh na vylepšení 

Pro větší přehlednost jsem se rozhodl rozdělit navrhovaná opatření vedoucí ke zlepše-

ní evakuace na ta, které se týkají evakuačního plánu a slouţí tak jako teoretická připrave-

nost na evakuaci a na ta opatření, která mohou zefektivnit samotný průběh jiţ vzniklé eva-

kuace.  

8.1 Návrh na vylepšení evakuačního plánu 

Zefektivnění evakuačního plánu bude rovněţ vedeno nad rámec vyhlášky o poţární 

prevenci a bude reflektovat kapitolu 7.4. Za zásadní povaţuji zejména účelné doplnění 

chybějících údajů vypsaných ve zmíněné kapitole. Brainstormingovou metodou se mi po-

dařilo identifikovat tři oblasti evakuačního plánu, které by se mohly vhodně doplnit a při-

spět tak nejen ke splnění cíle této práce, ale rovněţ k praktickému zlepšení jiţ existujícího 

evakuačního plánu. 

Požární plochy, které musí být v evakuačním plánu jasně uvedeny, právě z důvodů je-

jich trvalé dostupnosti při vzniku mimořádné situace, která si vyţaduje zásah záchranných 

sloţek.  

Místo shromáždiště, kde kromě doplnění chybějících informací, které jsou uvedené 

v kapitole 7.4, také navrhuji zanést do evakuačního plánu pokyn, který stanovuje povinnost 

mít v místě shromáţdění alespoň jednoho pracovníka z kaţdého evakuovaného oddělení. 

Povaţuji to za určitý uklidňující faktor evakuace, neboť zdravotnický personál daného od-

dělení zná nejlépe své pacienty, urychlí tím zpracování jejich dokumentace a pacientovi to 

můţe přidat na psychickém klidu, kdyţ i ve stresové situaci uvidí známou tvář.  

Je třeba mít na paměti, ţe nemocnice je více objektový komplex a proto nebude stačit 

existence jednoho místa shromáţdění, naopak pro kaţdé zasaţené oddělení by měl být ur-

čen vedoucí pracovník, který rozhodne o umístění místa shromáţdění. 

Fáze rozhodování o evakuaci, kdy v určitém mezidobí, které se vytvoří mezi vzni-

kem mimořádné události a rozhodnutím o evakuaci, by došlo, v případech, kdy to charak-

ter události dovolí, k tomu, ţe ošetřující personál uţ by zajišťoval prvotní evakuační čin-

nost, jako je vzájemná koordinace na oddělení, rozdělení povinností a úkolů, balení nejdů-

leţitějšího materiálu, seskupování dokumentace, ukončení návštěv apod.  

Kdyby pak evakuace skutečně nastala, byla by jiţ zajištěna kompletní organizace da-

ného oddělení a došlo by jen a pouze k vyvedení pacientů. V případě, ţe by k evakuaci 
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nedošlo, by se relativně nic nestalo, personál by se vrátil ke své obvyklé činnosti a sbalené 

věci by zase rozbalil. 

8.2 Návrh struktury evakuačního plánu 

Při navrhování struktury evakuačního plánu jsem vycházel ze současného evakuačního 

plánu a připomínek, které uvádím v kapitole 8.1. Struktura plánu je vedena v obecné návr-

hové rovině, to například znamená, ţe neuvádím konkrétní údaje kdo, koho a jak zalarmu-

je, ale pouze uvedu, ţe tato skutečnost v plánu musí být. Tyto údaje jsou však uvedeny ve 

vzorovém evakuačním plánu, který je uveden v příloze č. 2. 

Pro efektivnější fungování evakuačního plánu doporučuji tento nemít jako obecný plán 

pro celou nemocnici ale formou určité metodiky jej vytvářet pro kaţdou budovu zvlášť. 

Toto řešení můţe být velice šikovné, protoţe daná metodika vztahující se na konkrétní 

objekt můţe obsahovat konkrétnější rozpracování všech úkolů a postupů pro zajištění rych-

lejší a efektivnější evakuace. Pro kaţdou budovu by se mohl navrhnout styčný bezpečnost-

ní zaměstnanec, který by v případě evakuace plnil úkoly vedoucího evakuace. Rovněţ by 

bylo určeno místo pro shromáţdění a adresněji rozepsány povinnosti jednotlivých pracov-

níků v budově. Další výhodou usnadňující orientaci v takovém evakuačním plánu je moţ-

nost vynechání nebo naopak přidání některých údajů, které jsou pro jednu budovu nepod-

statné a pro jinou naopak nesmí chybět. Jako příklad lze uvést budovu ředitelství, pro kte-

rou existuje předpoklad hraničící s jistotou, ţe nebude při evakuaci potřeba, aby evakuova-

ným osobám asistoval zdravotnický pracovník, neboť se v budově nachází pouze manage-

ment nemocnice, naopak nezbytná by tato informace byla pro budovu s lůţkovým odděle-

ním. Rovněţ by evakuační plán pro budovu ředitelství nemusel obsahovat například někte-

ré údaje spojené s místem shromáţdění. Strukturu toho, co by mělo být  

v evakuačním plánu rozepsáno uvádí následující tabulka. 
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Tabulka 2: Návrh struktury evakuačního plánu pro budovy areálu nemocnice Frýdek - 

Místek 

Úvodní obecné informace 

Účel 

Oblast platnosti 

Účinnost 

Zkratky a související dokumenty  

Základní část evakuačního plánu 

Údaje o sídle nemocnice (název, adresa, tel. kontakt) 

Předmět činnosti 

Přehled rizik vedoucích k evakuaci objektu 

Sloţení Krizové skupiny nemocnice a popis její činností 

Charakteristika postiţených osob v konkrétní budově 

Charakteristika budovy 

Důleţitá telefonní čísla   

Operativní část evakuačního plánu 

Způsob ohlášení mimořádné situace 

Způsob vyhlášení evakuace 

Způsob svolávání a informování pracovníků 

Určení kompetencí pro vedoucí pracovníky 

Dostupné osoby pro evakuaci (sestry, lékaři, techničtí pracovníci) 

Evakuační postupy 

Určení shromaţdiště 

Určení rolí konkrétním pracovníkům v shromaţdišti 

Úkoly jednotlivých pracovníků ostatních subjektů důleţitých pro zvládnutí evakuace 

Přílohová část evakuačního plánu 

Grafické značení evakuačních tras budovy 

Přehled náhradních zdravotnických zařízení včetně kontaktů 

Přehled zdravotnických dopravních sluţeb 

Analýza rizik 

Seznam provedených změn a aktualizací 

Zápis o poţárním cvičení 

V příloze č. 2 je pak uveden vzorový návrh evakuačního plánu budovy T. Jedná se o 

třípatrovou budovu, ve které jsou 4 oddělení, lůţka pro 63 pacientů a pracuje zde aţ 16 

zdravotnických pracovníků. 

8.3 Návrh na zefektivnění průběhu evakuace 

Ačkoliv má nemocnice zpracovaný evakuační plán, a zaměstnanci jsou s ním sezná-

meni a patřičně proškolení, tak pro efektivnější evakuaci je vhodné mít něco navíc, protoţe 

při provádění evakuace za mimořádné události je kaţdá ušetřená minuta dobrá. Kaţdý za-
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městnanec na kaţdé úrovni by měl v případě evakuace přesně vědět, co má dělat, a protoţe 

evakuační plán uvádí jen obecné postupy a jen pro případ poţáru, hrozí, ţe při evakuaci 

můţe vzniknout neţádoucí zmatek, který by v krajním případě mohl vést aţ ke ztrátám na 

ţivotech. 

Protoţe v evakuačním plánu jsou uvedeny pouze pokyny pro vedoucí zaměstnance a 

dále jen obecné pokyny co „se udělá“ nebo „se má udělat“, hrozí, ţe ostatní zaměstnanci 

nemusí tušit, co přesně by mělo být jejich povinností v případě vzniku mimořádné události 

a následné nutnosti evakuovat objekt. 

Jako vhodný nástroj zefektivnění evakuace tedy navrhuji kartičku, na které jsou uve-

deny základní postupy a úkoly kaţdého zaměstnance. Tato kartička by se stala povinnou 

výbavou kaţdého pracovníka v nemocnici. Kartička by měla být co nejpraktičtější, a proto 

doporučuji její provedení ve formátu běţného identifikačního průkazu. Identifikační prů-

kaz má za povinnost nosit viditelně u sebe kaţdý zaměstnanec a tato kartička by se mohla 

stát buď jeho doplňkem, nebo by byla vytištěna na opačnou stranu průkazu. 

Rozdělení dle kompetencí a povinností kaţdého navrhuju do 5 základních úrovní a 2 

podúrovní dle organizační struktury nemocnice následovně: 

1. Management nemocnice (ředitel, náměstci), 

2. Vedoucí zdravotničtí pracovníci jednotlivých oddělení (primář odd., vedoucí nelé-

kařský zdravotnický pracovník – vrchní sestra, vedoucí laborant, apod.), 

2a. Vedoucí zdravotničtí pracovníci konkrétního zdravotnického pracoviště, 

2b. Vedoucí zdravotničtí pracovníci nezasaţeného oddělení, 

3. Běţní zdravotničtí pracovníci (lékaři, sestry, ošetřovatelé), 

4. Vedoucí místa shromáţdění (určený lékař) 

5. Techničtí pracovníci (pracovníci údrţby, ostraha, recepce) 

Povaţuji za důleţité upozornit na fakt, ţe kartičky nejsou navrţeny pro kaţdého za-

městnance kaţdého oddělení zvlášť, ale jsou v obecné rovině dle personální struktury. 

V případě jejich faktické aplikace v praxi by si nemocnice upravila některé postupy a čin-

nosti v závislosti na konkrétním oddělení dané nemocnice.  

Pro všechny pracovníky nemocnice platí, společné pravidlo, které vychází jiţ 

z povinností uvedených v poţární poplachové směrnici a to říká, ţe v případě zpozorování 

vzniku mimořádné situace je prvotním úkolem této osoby volat na tísňovou linku 112. Ná-
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sledně je nutné informovat o situaci recepci nemocnice, která pomocí telefonních seznamů, 

uvedených v evakuačním plánu informuje vedoucí pracovníky nemocnice.  

8.3.1 Vedoucí administrativní pracovníci 

Hlavním řídícím článkem kaţdé organizace je ředitel, který se také v případě vzniku 

mimořádné události stává nejkompetentnější osobou pro řízení evakuace objektu nemocni-

ce. Není-li ředitel přítomen na pracovišti v běţném denním provozu, musí mít danou kom-

petenci pro dobu jeho nepřítomnosti předem určený náměstek. Doporučuji pro případ eva-

kuace zdravotnických pracovišť přenést tuto kompetenci na náměstka pro léčebnou péči.  

Z těchto důvodů doporučuji vytvořit tuto kartičku pro celé vedení nemocnice. Dle těchto 

stanovených postupů bude pak zcela jasné, kdo z členů vedení svolává krizový štáb ne-

mocnice a rozhoduje tak o způsobu a průběhu evakuace.  

Tabulka 3: Metodika provádění evakuace pro personál z řad vedení nemocnice 

Metodika pro zefektivnění evakuace 

Stanovení postupů zaměstnance v případě vzniku mimořádné události, která 

povede k aktivaci evakuačního plánu 

Resort Vedení nemocnice 

Poř. Popis činností 

1. Svolání krizové skupiny nemocnice 

2. 

Rozhodnutí o rozsahu a způsobu evakuace, určení místa shromáţdění a jeho ve-

doucího pracovníka  

3. 

Aktivace činností vedoucích pracovníků zasaţeného /zasaţených oddělení, určení 

evakuačních cest, určení přístupnosti objektu 

4. 

Na základě evakuačního plánu vybrat a kontaktovat náhradní zdravotnická zařízení 

pro evakuované osoby a zalarmovat sluţbu pro odvoz pacientů do těchto objektů 

5. 

Koordinace evakuace na logistické úrovni, průběţný kontakt s ostatními vedoucími 

pracovníky** o stavu a průběhu evakuace, komunikace s IZS na taktické úrovni 

* Kontakt na náhradní zdravotnické objekty a zdravotnickou přepravní sluţbu je uveden v evakuačním plánu 

** Tento kontakt probíhá formou hlášení, kdy podřízený dle pokynů hlásí stav evakuace nadřízenému 

Kartička jasně stanovuje, jaké jsou chronologické postupy. Celý proces začíná svolá-

ním krizové skupiny nemocnice, kdy toto svolání je provedeno prostřednictvím SMS za-

slané najednou na sluţební, případně soukromé mobilní telefony dle stanoveného a při 
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kaţdé změně aktualizovaného seznamu mobilních telefonů. Doporučuji zváţit vybavit 

všechny vedoucí pracovníky – primáře, vedoucí nelékařské zdravotnické pracovníky – 

sluţebními telefony. Rozhodnutí o rozsahu a způsobu evakuace je závislé na typu a rozsa-

hu mimořádné události a je prováděno formou odborné diskuse členů štábu. Stejný fakt 

platí pro také pro místo shromáţdění a vedoucího tohoto místa. Aktivace vedoucích pra-

covníků přímo na oddělení probíhá prostřednictvím pevných telefonních linek, mobilních 

telefonů a interní počítačovou síť nemocnice. Interní počítačová síť zajistí hmatatelnou 

provázanost při předávání informací, kdy takto lze zajistit jak textové předání varovné in-

formace, tak i zpětnou vazbu potvrzení jejího přijetí. 

Bod č. 4 je poměrně jasný a nekomplikovaný, vedoucí pracovník ví, ţe se musí podí-

vat do evakuačního plánu a telefonicky zalarmovat uvedené objekty a osoby slouţící pro 

převoz a ubytování evakuovaných pacientů. Tento bod lze vynechat v případech, kdy jsou 

evakuační opatření malého rozsahu a postačí pouze přesun pacientů v rámci budovy, či 

areálu nemocnice. Závěrečný bod je realizován dle potřeb a rozsahu operativně, kdy pra-

covník krizového štábu nemocnice na poţádání zajistí posílení personálních řad 

z nezasaţených oddělení pro realizaci evakuace, na základě hlášení sleduje stav a vývoj 

evakuace a v případě potřeby konzultuje další postupy s velitelem zásahu sloţky IZS. 

Veškerá opatření, usnadňující realizaci těchto postupů, bych doporučoval mít uvedena 

v evakuačním plánu.  Jedná se zejména o faktické uvedení veškerých důleţitých telefon-

ních kontaktů a také zajištění jiţ zmíněné provázanosti pomocí interní počítačové nebo 

telefonní sítě. V praxi se jedná o to, ţe kartičky mají za úkol stanovit pouze konkrétní po-

stupy konkrétního pracovníka pro různé fáze evakuace, ovšem nikoliv způsob jejich zajiš-

tění. Ten by právě měl být obsahem evakuačního plánu. 

Pro účely této práce povaţuji za dostačující uvést takovýto rozbor pouze pro jednu kar-

tičku, neboť ostatní budou fungovat obdobně či stejně a toto fungování by se dalo defino-

vat ve zkratce takto: Zalarmovat – zaúkolovat – zajistit - zkontrolovat. 
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8.3.2 Vedoucí zdravotnický pracovník zasaženého oddělení 

Vedoucí pracovník oddělení přijímá úkoly svých nadřízených (náměstků) a úkoly a 

rozhodnutí krizové skupiny nemocnice. Druhým úkolem je faktické zabezpečení správně 

provedené evakuace na jeho oddělení. Primář zasaţeného oddělení ve spolupráci s vrchní 

sestrou koordinuje práci lékařů a sester a zároveň je osobou, která pracoviště opouští jako 

poslední a provádí kontrolu, zda byli evakuování všichni pacienti i pracovníci zasaţeného 

oddělení.  

Tabulka 4: Metodika provádění evakuace pro vedoucí pracovníky oddělení 

Metodika pro zefektivnění evakuace 

Stanovení postupů zaměstnance v případě vzniku mimořádné události, která 

povede k aktivaci evakuačního plánu 

Resort Vedoucí pracovník zasaţeného oddělení  

Poř

. 
Popis činností 

1. 

Ukončení plánované optativy, ukončení návštěv, svolání pracovníků zasaţeného 

oddělení a rozdělení úkolů  

2. 

Určení priority evakuovaných pacientů, shromáţdění jejich dokumentace, zajištění 

dostatečného počtu lůţek/křesel pro odvoz pacientů* 

3. Uvolnění zdravotnických pracovníků, kteří se přesunou do místa shromáţdění 

4. Koordinace evakuace na oddělení, přivolání poţárního výtahu 

5. 

Závěrečná kontrola oddělení, hlášení o dokončení evakuace oddělení vedoucímu 

evakuace 

*Seznam volných lůţek jednotlivých oddělení doporučuji uvést jako přílohu evakuačního plánu 
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8.3.3 Vedoucí zdravotnický pracovník nezasaženého oddělení 

Primář nezasaţeného oddělení ve spolupráci s vrchní sestrou tohoto oddělení, má za 

úkol určit počet zaměstnanců, kteří nejsou nezbytně nutní pro chod daného oddělení a ty 

pověřit pomoci s evakuací zasaţených oddělení. Tato osoba rovněţ eviduje uvolnění lůţek, 

křesel a dalších prostředků pro transport evakuovaných pacientů.  

Tabulka 5: Metodika provádění evakuace pro vedoucí pracovníky nezasaţeného oddělení 

Metodika pro zefektivnění evakuace 

Stanovení postupů zaměstnance v případě vzniku mimořádné události, která 

povede k aktivaci evakuačního plánu 

Resort Vedoucí pracovník nezasaţeného oddělení  

Poř. Popis činností 

1. Svolání pracovníků nezasaţeného oddělení a rozdělení úkolů  

2. Vyslání ostatního personálu k pomáhání s evakuací zasaţených částí 

3. Vydávání a evidence prostředků určených k transportu evakuovaných 

4. 
Neustálá pohotovost pro případ náhlého zhoršení situace a nutnosti činit další opat-

ření 
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8.3.4 Běžný zdravotnický pracovník 

Běţným zdravotnickým pracovníkem se myslí slouţící sestra a ošetřující lékaři 

v nevedoucí pozici, kteří plní pokyny a úkoly svěřené přímým nadřízeným, tedy vrchní 

sestrou nebo primářem. Slouţící sestra i ošetřující lékař jsou ve všech fázích evakuace ko-

ordinováni svým nadřízeným.  

Tabulka 6: Metodika provádění evakuace pro běţného zdravotnického pracovníka 

Metodika pro zefektivnění evakuace 

Stanovení postupů zaměstnance v případě vzniku mimořádné události, která 

ţe povede k aktivaci evakuačního plánu 

Resort Běţný zdravotnický pracovník 

Poř. Popis činností 

1. Vyslechnutí pokynů vedoucího zaměstnance oddělení 

2. Zajištění nezbytné dokumentace pacientů 

3. Evakuace pacientů a jejich dokumentace 

4. Péče o pacienty v místě shromáţdění* 

* Platí pouze pro personál určený pracovat v místě shromáţdění 
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8.3.5 Vedoucí pracovník místa shromáždění 

Jako vedoucího pracovníka shromaţďovacího místa doporučuji určit některého 

z ošetřujících lékařů zasaţeného oddělení. Vedoucí shromaţdiště má za úkol zajištění a 

evidenci evakuovaných pacientů, přípravu nezbytné dokumentace k jejich přesunu do ná-

hradních zdravotnických zařízení a koordinaci pracovníků v shromaţdišti. 

Tabulka 7: Metodika provádění evakuace pro vedoucího místa shromáţdění 

Metodika pro zefektivnění evakuace 

Stanovení postupů zaměstnance v případě vzniku mimořádné události, která 

povede k aktivaci evakuačního plánu 

Resort Vedoucí místa shromáţdění 

Poř. Popis činností 

1. Zpohotovení místa shromáţdění  

2. Koordinace přiděleného personálu  

3. Evidence evakuovaných pacientů 

4. Rozhodování o propuštění lehce raněných do domácího léčení 

5. Příprava pacientů na převoz do náhradních zdravotnických zařízení 
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8.3.6 Techničtí pracovníci 

Technickým pracovníkem se rozumí nezdravotnické osoby, které jsou nedílnou sou-

částí organizace. Tyto osoby mají nejobsáhlejší znalosti o struktuře budov nebo celého 

areálu včetně všech uzávěrů energií. Jejich činnost při vzniku mimořádné události spočívá 

především v prvotním zalarmování kompetentních osob, protoţe jsou přijímajícím místem 

signálu EPS.  

Tabulka 8: Metodika provádění evakuace pro technického pracovníka 

Metodika pro zefektivnění evakuace 

Stanovení postupů zaměstnance v případě vzniku mimořádné události, která 

ţe povede k aktivaci evakuačního plánu 

Resort Technický pracovník 

Poř. Popis činností 

1. Uzavření všech vstupních prostor do areálu nemocnice pro nepovolané osoby 

2. Pomoc s budováním shromáţdiště 

3. 

Zajistit volné poţární nástupní plochy, poţární hydrant, vpouštění a vypouštění 

sanitek slouţících pro převoz pacientů do náhradních ubytovacích zařízení 

4. 

Dle charakteru vzniklé situace vypnout hlavní uzávěr vody nebo plynu, hlavní 

jistič elektrické energie nebo přívod medicinálního kyslíku 

 

Po dokončení evakuace osob se všichni pracovníci shromáţdí rovněţ v místě shro-

maţdiště a na základě rozhodnutí vedoucího pracovníka shromaţdiště podle potřeby zajiš-

ťují pacienty čekající na odvoz do náhradních zdravotnických zařízení. 

Pro zachování navrţené struktury a navrhovaných rozdělení evakuačních úkolů se vy-

chází z předpokladu přítomnosti managementu nemocnice. V případě, ţe tomu tak není, 

například na odpoledních nebo nočních směnách či při vzniku nebezpečí z prodlení, pře-

chází zodpovědnost za plnění úkolů vedoucího evakuace na pracovníka v pozici vedoucí 

ošetřující lékař zasaţeného oddělení. V takovém případě rovněţ jiţ popsaným způsobem 

probíhá svolávání těchto vedoucích pracovníků, kteří mají za povinnost se neprodleně do-

stavit do nemocnice a následně pracovník managementu (ředitel) přebírá zodpovědnost za 

vedení evakuace. 

 Existence evakuačního plánu, školení o jeho obsahu a cvičné poţární poplachy jsou jistě 

velice uţitečnou věcí, ale zejména první dvě poloţky jsou vedeny spíš v obecné rovině 
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rozdělení základních úkolů, kompetencí a uvedení důleţitých kontaktů.  Právě aţ cvičný 

poplach můţe prověřit skutečný stav připravenosti nemocnice na evakuaci a můţe objevit 

i její nedostatky. Tyto nedostatky by mohla eliminovat právě taková kartička obsahující 

základní postupy pro provádění evakuace na všech úrovních organizace. Kartička vyţaduje 

jak elementární přehled v obsahu evakuačního plánu, tak je jeho vynikajícím doplňkem, 

v případech, kdy vlivem stresové situace pracovník zpanikaří a znejistí v tom, co by měl 

dělat. 
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Závěr 

 Hlavním cílem diplomové práce bylo zhodnotit připravenost nemocnice a návrh opat-

ření pro maximální zefektivnění evakuace při akutním ohroţení. Toto hodnocení bylo pro-

vedeno na objektu nemocnice Frýdek-Místek, kde byl pomocí konzultací s vedoucími pra-

covníky analyzován stav a obsah evakuačního plánu nemocnice, který byl zároveň odrazo-

vým můstkem pro navrhování příslušných opatření.  

 V práci je stav evakuačního plánu rozepsán, vyhodnocen a jsou uvedeny kapitoly, ve 

kterých by měl být vylepšen nebo přeformulován. V obecné rovině povaţuji za nedosta-

tečné, ţe vytváření evakuačních plánů objektů se řídí pouze vyhláškou o poţární prevenci, 

která je nastavena tak, ţe zůstává spousta volného prostoru pro samotného zpracovatele 

plánu. Zpracovatel pak můţe některé důleţité oblasti, pokyny či postupy, které nejsou uve-

dené ve vyhlášce, popsat nedostatečně či dokonce vůbec. 

 Na tento fakt navazují první dva body navrhovaných opatření, kdy nejprve uvádím ná-

vrh na přesnější a jasnější formulaci některých postupů, či doplnění chybějících údajů a 

následně je navrţena obecná struktura evakuačního plánu nemocnice.  

 Evakuační plán přirozeně musí být zároveň obsáhlý, ale i stručný a přehledný, aby se 

v něm dalo rychle orientovat. Tento fakt má za následek, ţe by v něm měly být uvedeny 

opravdu jen základní postupy a kompetence pracovníků dle organizační struktury nemoc-

nice, případně obecné postupy činností během evakuace, ale není moţné v něm popsat 

přesně úkoly a činnosti kaţdého zaměstnance. Proti tomu ovšem stojí poţární cvičení, ve 

kterých je znalost těchto úkolů vyţadována a prověřována. 

 Protoţe při mimořádných událostech je riziko paniky vysoké, je nutné, aby v případě 

evakuace personál nemocnice znal přesně své úkoly vycházející z evakuačního plánu. Tuto 

ideální myšlenku můţe výrazně narušit skutečnost, ţe vlivem stresové situace i teoreticky a 

prakticky dobře proškolený pracovník můţe zpanikařit, zkomplikuje evakuaci a v krajním 

případě ohrozí i ţivot svůj, nebo ostatních osob v objektu. Z tohoto a také z preventivního 

důvodu proto navrhuji Check-list kartičku, kterou by kaţdý zaměstnanec nosil u sebe, a 

která by obsahovala základní pokyny a činnosti k provedení efektivní evakuace. 

 Aplikovaná návrhová opatření v diplomové práci jsou sice myšlena pro objekt nemoc-

nice Frýdek-Místek, neboť vycházejí z údajů dostupných z dané nemocnice, ale dovolím si 

tvrdit, ţe při provedení úprav v závislosti na konkrétní nemocnici je lze aplikovat obecně 

na jakékoliv zdravotnické zařízení podobného typu. Zároveň tato opatření nepovaţuji za 
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finančně nákladná, neboť samotný Evakuační plán by měl podléhat pravidelným aktualiza-

cím, při kterých by mohlo dojít k doplnění některých nebo všech navrhovaných opatření 

a případná faktická výroba navrhovaných kartiček by byla jen minimální finanční poloţ-

kou, neboť je navrhuji ve formátu běţného identifikačního průkazu pracovníka nemocnice. 

 Komplikovanější situace nastává, dojde-li k nutnosti evakuace během odpolední či 

noční směny. V této době se totiţ v nemocnici nenachází ani management nemocnice, ani 

většina vedoucích pracovníků oddělení a niţší je i počet slouţících lékařů či sester. Většina 

kompetencí určená právě vedoucím pracovníkům v těchto případech přechází na vedoucí-

ho lékaře dané směny a při samotném provádění evakuace pacientů či materiálu je potřeba 

zajištění větší asistence z řad zasahujících sloţek IZS. 

 Při tvorbě této diplomové práce jsem se nezaměřoval na dispoziční řešení stavby 

v souvislosti s evakuací, neboť toto je mimo rámec zadání. Rovněţ jsem neuvaţoval moţ-

nost návrhu řešení evakuace pomocí softwarových programů, z důvodů větší finanční ná-

ročnosti těchto metod navzdory tomu, ţe publikace věnující se této problematice je pova-

ţují za velice uţitečný nástroj pro řešení evakuace při různých mimořádných událostech.  
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Příloha č. 1: Soubor otázek připravenosti na evakuaci 

_____________________________________________________________________ 

 

 

Připravenost na evakuaci – soubor otázek 

Následující otázky mají přímou či nepřímou souvislost s Evakuačním plánem nebo 

s průběhem evakuace. Dané otázky jsou formou moţností, ale tyto moţnosti jsou jen ná-

vrh, můţe být slovně doplněno i jinak. Otázky vycházejí z toho, co mi osobně chybí 

v evakuačním plánu nebo alespoň v nějakém dokumentu, který by byl jeho přílohou, např. 

„metodika vyvedení hendikepovaných osob“ 

1. Je určeno kdo má starost o pacienty neschopné samostatné evakuace? 

a) jsou předem určeni pracovníci 

b) pracovníci se určují aţ při vyhlášení evakuace 

c) není určeno 

 

2.  Průměrný počet pacientů v celém objektu nemocnice (otevřená otázka) 

 

 

3. Kapacity zdravotnické firmy. (Rovněţ otevřená otázka, v evakuačním plánu je tato 

firma uvedena, zajímá mě, jaké jsou její kapacity, případně jaké máte vlastní kapa-

city pro převoz evakuovaných do náhradních zdrav. zařízení. Ideální by bylo vědět 

i dojezdový čas této firmy) 

 

4. Kapacity ubytovacích míst – jejich seznam je v EP. 

a) ví se u všech 

b) ví se u některých 

c) neví se 

 

5. Jsou nastaveny priority v oblasti evakuace, v případech kdy se evakuuje více oddě-

lení nebo celá nemocnice např. předně ARO,JIP, jiné? 

a) ano jsou, prosím uveďte jaké 

b) nejsou 

c) určují se za pochodu dle typu mimořádné události a evakuačních opatření 

 

  



Příloha č. 1: Soubor otázek připravenosti na evakuaci 

_____________________________________________________________________ 

 

 

6. Kdo rozhoduje o těchto prioritách 

a) ředitel 

b) náměstek pro léčebnou péči 

c) náměstek pro ošetřovatelskou péči 

d) jiná osoba 

 

7. Jsou zpracované postupy pro různé varianty vyvedení? 

a) jsou postupy pro evakuaci mimo objekt na volné prostranství 

b) jsou postupy pro evakuaci v rámci objektu (z jedné budovy do druhé) 

c) oboje 

 

8. Jak je řízená interní komunikace z míst velení („Krizový štáb nemocnice“) 

v případě vyhlášení evakuace? 

a) mobily 

b) vysílačky 

c) rozhlas 

d) interní počítačová síť 

 

9. Jak je zajištěno varování v případě vzniku evakuace? (moţná stejná otázka jako 

předchozí, ale tady mě zajímá i varování „lidí na chodbách“) 

a) rozhlas 

b) siréna 

c) jinak 

dopsat, prosím, zda v případě existence a) nebo b) fungují i při výpadku el. 

energie 

10. Jaký je nejvyšší počet osob (pacienti i personál) v jednom objektu? – doplňující 

otázka, pokud to vůbec víte nebo jste schopni vědět
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Evakuační plán – budova T  
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Účel 

Účelem této směrnice je stanovit soubor opatření, která se uplatňují při evakuaci budovy 

nemocnice a zajistit reţim její aktualizace dle platných právních předpisů. 

Oblast platnosti 

Postupy a zásady stanovené v této směrnici jsou platné a závazné pro všechny zaměstnan-

ce nemocnice, kterých se týkají činnosti popsané touto směrnicí. Odpovědnost za aktualizaci 

této směrnice mají náměstek pro léčebnou péči a náměstek pro ošetřovatelskou péči. 

Účinnost 

Tato směrnice nabývá účinnosti 18. 4. 2014 

Zkratky a související dokumenty 

Zkratky 

HTS – Hospodářsko-technická správa 

HUP – Hlavní uzávěr plynu 

IZS – Integrovaný záchranný systém 

ÚPS – Ústavní pohotovostní sluţba 

Související dokumenty 

Organizační řád 

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních sluţbách 

Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné sluţbě 

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek poţární bezpečnosti 

a výkonu státního poţárního dozoru 
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Základní část 

Údaje o sídle nemocnice 

Obchodní firma:   Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace 

Sídlo:      El. Krásnohorské 321 

       738 18  Frýdek-Místek 

IČ:       00534188 

Telefonní číslo:    +420 558 415 111 - spojovatelka 

Fax:      +420 558 415 010 

E-mail:      sekretariat@nemfm.cz 

Předmět činnosti 

Poskytování a organizace ústavní i ambulantní základní a specializované diagnostické 

a léčebné péče, včetně preventivních opatření ve stanoveném spádovém území, jakoţ 

i zajišťování ostatních sluţeb s poskytováním zdravotní péče souvisejících. 

Přehled rizik vedoucích k evakuaci objektu 

Přehled moţných zdrojů rizik a ohroţení, která mohou vést k evakuaci nemocnice.  

 poţár 

 únik nebezpečných látek 

 výbuch 

 vnější ohroţení 

Analýza rizik včetně scénářů dopadů je uvedena v přílohové části této směrnice. 

Složení Krizové skupiny nemocnice 

Sloţení Krizové skupiny nemocnice vychází z organizačního řádu nemocnice 

 

Obrázek 8: Sloţení krizové skupiny nemocnice 
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Krizová skupina nemocnice v případě vzniku evakuace její organizaci rozhoduje o rozsa-

hu a způsobu provedení, úkoluje vedoucí pracovníky zasaţených i nezasaţených budov a od-

dělení a také má za úkol kontaktovat náhradní zdravotnická zařízení a poskytovatele zdravot-

nické přepravní sluţby. Kontakty na tato místa a sluţby jsou uvedeny v přílohové části této 

směrnice. Krizová skupina prostřednictvím recepce ověřuje stav volných lůţek na ostatních 

pracovištích a moţnost umístění evakuovaných pacientů do nich. Po zjištění této skutečnosti 

informuje vedoucího evakuace v zasaţené budově.  

Charakteristika budovy T 

Jedná se o třípodlaţní budovu, která má jedno schodiště, jeden výtah a 2 východy. 

K evakuaci nesmí slouţit výtah, který není řádně označen jako „Evakuační výtah“. 

Tabulka 1: Oddělení v budově T 

Podlaží Oddělení Počet lůžek Personál na pracovišti 

1. NP Ambulantní trakt 0 1 lékař, 4 sestry 

2. NP Interní a plicní oddělení 31 2 lékaři, 4 sestry 

3. NP Oddělení následné péče 32 1 lékař, 4 sestry 

 

Vedle budovy T se nachází budova J, kde má své prostory vrátnice. V prostorách před 

těmito dvěma objekty je vyznačen prostor poţární nástupní plochy, na kterém se nesmí zřídit 

shromaţdiště. 

Charakteristika postižených osob v budově T 

Struktura pacientů v budově je následující: 

 50% pacientů zcela imobilních 

 25-30% částečně mobilních za pomocí kompenzačních pomůcek (vozíky, chodítka, 

hole) 

 15-20% samostatně schopných pohybu 

Důležitá telefonní čísla  

sloţky IZS – 112, 150, 158 

sekretariát nemocnice - 558 415 000 

recepce nemocnice - 558 415 083 

HTS - 558 415 110 
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Operativní část 

Způsob ohlášení mimořádné situace 

Zaměstnanec, který zpozoruje vznik mimořádné události, informuje pomocí verbální ko-

munikace ostatní pracovníky v objektu a pomocí vnitřní telefonické sítě nebo mobilním tele-

fonem rovněţ recepci nemocnice. 

Způsob vyhlášení evakuace 

Denní směna   7:00-15:30 (přítomnost managementu nemocnice) 

Evakuaci vyhlašuje krizová skupina nemocnice pod vedením ředitele nemocnice, zasaţe-

né oddělení je informováno mobilními telefony, pevnou telefonní linkou nebo prostřednictvím 

interní počítačové sítě. 

Odpolední a noční směna (ÚPS) 

Evakuaci vyhlašuje vedoucí lékař ÚPS zasaţeného oddělení, který je vţdy zároveň ve-

doucím evakuace. 

Způsob svolávání a informování pracovníků 

Svolávání pracovníků, kteří se podílejí na evakuaci, provádí na pokyn vedoucího lékaře 

ÚPS recepce nemocnice, která má k dispozici aktuální kompletní telefonní seznam včetně 

adres pracovníků. 

Určení kompetencí pro vedoucí pracovníky oddělení 

 ukončení reţimu návštěv, 

 ukončení ambulantních ošetření, 

 přidělení úkolů ostatním pracovníkům na oddělení, 

 zjištění počtu pacientů na oddělení, zdravotního stavu a určení jejich pořadí při evaku-

aci, 

 určení shromaţdiště 

 určení pracovníků, kteří se přesunou do místa shromáţdění, 

 shromáţdění dokumentace evakuovaných pacientů, 

 zajištění evakuace těchto dokumentů spolu s pacienty včetně jejich evidence, 

 určení způsobu evakuace zdravotnického zařízení, 

 závěrečná kontrola evakuovaného oddělení 
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Dostupné osoby pro evakuaci  

V objektu jsou celkem 4 lékaři a 12 sester, kteří budou zajišťovat evakuaci pacientů. 

V případě potřeby vedoucí evakuace ţádá prostřednictvím Krizové skupiny o zajištění dalších 

pracovníků z jiných oddělení, kteří budou s evakuací vypomáhat. 

Evakuační postupy 

Evakuaci provádějí všichni zaměstnanci nacházející se na pracovišti oddělení. 

Evakuace se provádí pomocí značených únikových komunikací, únikových východů a 

evakuačních výtahů, které jsou vyznačeny v grafické části evakuačního plánu. 

Evakuaci osob připoutaných na lůţko nebo špatně se pohybujících je nutno provést na po-

jízdných prostředcích: pojízdné lůţko, pojízdné křeslo, invalidní vozík anebo lehátko. 

Evakuace osob schopných samostatného pohybu se provede pomocí únikových komuni-

kací a východů z objektu. 

Při odchodu z místnosti je potřeba uzavřít okna a dveře a vypnout všechny el. spotřebiče. 

Tento úkol má na starosti vedoucí evakuace. 

Odchod osob z jednotlivých podlaţí budovy probíhá nejprve z podlaţí, kde mimořádná 

událost vznikla. V případě poţáru na oddělení vrchní nebo staniční sestra přivolá evakuační 

výtah a klíčem zamezí odvolání výtahu do jiných pater, kde mimořádná událost nevznikla. 

V případě poţáru recepce neprodleně informuje pracoviště v podlaţích nad poţárem. Tato 

pracoviště se evakuují pomocí evakuačních cest a nepouţívají evakuační výtah do doby ukon-

čení evakuace podlaţí, kde poţár vznikl. 

Při vzniku vnějšího ohroţení únikem nebezpečných látek nesmí být osoby evakuovány 

vně budovy. Evakuuje se pouze na odvrácenou stranu budovy ve směru od místa působení 

vnějšího ohroţení. 

Po evakuování všech osob v objektu provede vedoucí evakuace kontrolu evakuovaných 

prostor. 

Shromaždiště 

O místě shromaţdiště rozhoduje vţdy vedoucí evakuace, tedy vedoucí lékař ÚPS, který 

má následující dvě moţnosti volby vhodného místa shromaţdiště v závislosti na druhu a roz-

sahu mimořádné události. 

Uvnitř budovy 

V případě, ţe vedoucí evakuace rozhodne zřídit shromaţdiště uvnitř budovy, vytvoří se 

toto v hale v prostorách ambulance v 1. NP. 
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Vně budovy 

Rozhodne-li se vedoucí evakuace zřídit místo shromaţdiště vně budovy, vybere nejvhod-

nější místo v bezpečné vzdálenosti od budovy, nesmí však toto místo zřídit v prostorách po-

ţárních nástupních ploch.  

 Prostředky pro vybudování venkovního shromaţdiště poskytuje HZS disponující stany a 

dalšími mobilními zařízeními, které pomáhají chránit pacienty i personál před nepříznivými 

klimatickými podmínkami. 

Určení rolí konkrétním pracovníkům v shromaždišti 

Vedoucí pracovník shromaždiště 

Vedoucí shromaţdiště má za úkol samotné dokončení přípravy shromaţdiště a zajištění 

potřebného zdravotnického materiálu v něm včetně léčiv potřebných k akutnímu podání při 

zhoršení zdravotního stavu pacientů. Vedoucí má také za úkol zajistit evidenci evakuovaných 

pacientů a přípravu jejich dokumentace pro přesun do náhradního zdravotnického zařízení. 
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Běžný zdravotnický personál 

Běţným personálem jsou určené sestry, které poskytují první pomoc raněným pacientům 

a také zabezpečují péči o ně doby, neţ budou transportováni do náhradních zdravotnických 

zařízení 

Úkoly jednotlivých pracovníků ostatních subjektů důležitých pro zvlád-

nutí evakuace 

Vrátnice 

 uzavření vstupů do areálu 

 na poţádání pomoc s evakuací objemnějších zdravotnických prostředků. 

Recepce 

 informování ředitele 

 svolávání pracovníků 

 přivolání sloţek IZS 

 informování primářů dalších oddělení (v době ÚPS sluţbu vykonávajících lékařů) 

HTS 

 uzavření HUP 

 uzavření přívodu medicinálních plynů 

 zajištění uvolnění nástupních ploch a poţárních hydrantů 

Přílohová část 

Grafické značení evakuačních tras budovy 

grafické zobrazení únikových cest – není k dispozici 

Přehled náhradních zdravotnických zařízení včetně kontaktů 

Centrum pečovatelské služby Frýdek-Místek, p.o. - ul. Zámecká 1266, Frýdek-Místek 

Kontakt: 

tel. č.(k dispozici od 7.30 do 15.30): 558 434 359 

vedoucí Centra denních služeb Domovinka na ul. J.Lady 1791, Frýdek-Místek 

tel.č.: mobil 775 790 024 

ředitelka organizace: Jaroslava Najmanová  

tel. č. (mobil 24 hod.denně): 558 626 481  

Domov pro seniory Frýdek-Místek, p.o. – ul. 28. října 2155, Frýdek-Místek 

Kontakt: 

nepřetrţitá sluţba – recepce – tel. č.: 558 441 811 

ředitel organizace: Ing. Milan Novák 

tel. č.: 558 441 801 
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Penzion pro seniory Frýdek-Místek, p.o. – ul. Lískovecká 86, Frýdek.Místek 

Kontakt: 

pohotovostní mobilní telefon – tel. č.: 732 335 313 

ředitel organizace: Ing. Jaroslav Chlebek 

tel. č.: 558 417 301 

dispečink – staniční sestra 

tel. č.: 558 417 333 

Přehled zdravotnických dopravních služeb 

Zdeněk MECA s.r.o 

sídlo: Ţelezniční II č. 226 , Staré Město , 73801 

pracoviště: Nádraţní 88 , Frýdlant nad Ostravicí , 73811 

tel: 558 628 882 – nepřetrţitý dispečink 

Analýza rizik 

Riziko Pravděpodobnost vzniku Scénář možných dopadů 
   

   

   

 

Seznam provedených změn a aktualizací 

Datum změny Popis změny Změnu provedl Změnu schválil 

    

    

    

 

Zápis o požárním cvičení 

Datum Rozsah cvičení Výtky Osoba zodpovědná za cvičení 
    

    

    

 

 

 


