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Abstrakt 

Předmětem diplomové práce je seznámení se s pojmem evakuace jak všeobecně, 

tak se zaměřením na oblastní nemocnici Kladno v případě mimořádné události. 

V teoretické části jsou uvedeny základní možnosti řešení různého druhu 

evakuace, které vycházejí zejména z legislativních a jiných právních předpisů. 

Součástí této práce je také problematika připravenosti výše uvedeného zařízení na 

mimořádnou událost s provedením analýzy současného stavu. 

Cílem diplomové práce bude navržení několika opatření pro zefektivnění příprav 

na evakuaci a zároveň na samotný proces. 

V práci bude poukázáno na tíživé podmínky při evakuaci osob částečně či úplně 

závislých na druhých a na pomoci nás zdravotníků a složek integrovaného 

záchranného systému.  

Jako jedna z příčin přesunu osob do bezpečné oblasti může být i blackout. 

 

Klíčová slova 

Krizová situace; evakuace; blackout; mimořádná událost; krizový plán 

středočeského kraje  



 

Abstract 

The subject of the thesis is to get acquainted with the concept of evacuation both 

in general and with a focus on the Regional Hospital of Kladno in case of emergency. 

In the theoretical part, the basic possibilities of solving various types of evacuation 

based mainly on legislative and other legal regulations are presented. The issue of 

preparedness of the above-mentioned institution in case of emergency with an 

analysis of the current state is also part of the thesis. 

The aim of the thesis shall be a proposal of several measures to make preparations 

for evacuation more effective and at the same time for the process itself. 

The thesis shall point to the difficulties when evacuating persons partially or 

completely dependent on others and on our help as medical staff members and the 

integrated rescue system services. 

One of the reasons for moving persons to a safe area may be a blackout. 

Keywords 

Crisis situation; evacuation; blackout; emergency; the crisis plan of the Central 

Bohemian Region 
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1 ÚVOD 

Ohrožení života, zdraví osob, zvířat a zničení značných majetkových hodnot 

vlivem mimořádné události (živelné pohromy, havárie a katastrofy) nebo v krizové 

situaci (v době války, válečného stavu, výjimečného stavu a nouzového stavu) může 

nastat kdykoliv a kdekoliv a Česká republika není výjimkou (Tomek, 2004). 

Právo na ochranu života a zdraví je jedním ze základních lidských práv a svobod 

občanů v každé vyspělé demokratické společnosti, které vychází zejména z Charty 

OSN, Listiny lidských práv a svobod, a i v Ústavě České republiky se v druhé hlavě, 

v druhém oddíle v článku 15 mimo jiné píše, že: „Každý má právo na život. Nikdo nesmí 

být zbaven života.“ Uvedená ústavní zásada je dále rozpracovaná do celé řady 

zákonů, vyhlášek, nařízení, plánů, směrnic apod. Mezi nejvýznamnější právní 

normy lze zařadit zákony o bezpečnosti a ochraně zdraví, o ochraně před požáry, o 

prevenci závažných havárií, vyhlášku, kterou se stanoví podrobnosti o evakuaci, 

vyhlášku o bezpečnostní zprávě a havarijním plánu atd. 

Po vyhlášení mimořádné situace se provádí v rámci civilní ochrany řada 

opatření, k nejvýznamnějším lze zařadit záchranné práce silami a prostředky 

z celého území, na kterém byla vyhlášena mimořádná situace. 

Nejdůležitějším opatřením na minimalizaci negativních následků mimořádné 

události jakéhokoliv původu je ochrana obyvatelstva, která může být provedena 

jeho ukrytím nebo evakuací. 

Evakuací bylo v minulosti zachráněno velké množství osob v ohrožených či 

postižených oblastech, uchráněny značné materiální a kulturní hodnoty (Kyselák, 

2012).  

Evakuace patří mezi základní druhy ochrany obyvatelstva, která se vztahuje 

na všechny osoby v místech ohrožených mimořádnou událostí s výjimkou osob, 
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které se budou podílet na záchranných pracích, na řízení evakuace nebo budou 

vykonávat jinou neodkladnou činnost. 

Evakuace je souhrn organizačních a technických opatření zabezpečujících 

přemístění osob, zvířat a věcných prostředků v daném pořadí domácích priorit 

z míst ohrožených mimořádnou událostí po únikových cestách do jiných 

bezpečných míst (do chráněného prostoru mimo dosah nebezpečných účinků 

ohrožujících zdraví a životy). (Kyselák, 2012).  
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2 SOUČASNÝ STAV 

2.1 Pojem evakuace 

Ochrana obyvatelstva je systém úkolů a opatření zaměřených na ochranu života, 

zdraví a majetku osob, které jsou zajišťovány na základě analýzy území České 

republiky z hlediska možných mimořádných událostí. Úkoly a opatření na ochranu 

obyvatelstva jsou přijímány na snižování rizik ohrožení a určování postupů a 

činností při odstraňování následků mimořádných událostí. Spočívají zejména v 

organizování, řízení a provádění záchranných prací na záchranu osob, 

v poskytování předlékařské a lékařské pomoci, vyprošťování osob, ale také 

v organizování a zajišťování hlásné a informační služby, poskytování nouzového 

zásobování a nouzového ubytování, v zajišťování a provádění ukrytí a evakuace, 

provádění protiradiačních, protichemických a protibiologických opatření 

organizování, řízení a provádění přípravy na civilní ochranu. 

Slovo evakuace je latinského původu (evacuazione). Z jazykovědné, odborné 

i populární literatury vyplývá, že i když evakuace je charakterizována různým 

způsobem, základ každé definice je stejný. Pod pojmem evakuace se rozumí: 

 (vy)stěhovat (obyčejně z ohrožené oblasti), 

 vyprazdňovat, vyprázdnit. 

Důkazem toho jsou i definice a charakteristika evakuace, které jsou uvedeny 

například v následujících publikacích: 

 Slovník českých synonym češtiny kromě charakteristiky slova evakuace 

jako přemístění obyvatelstva (z ohrožené oblasti), a tím uvolnění obydlí, 

města, oblasti, nabízí i synonymní výrazy jako vystěhovat před povodní, 
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vysídlených obyvatel ze zamořeného území, (úředně přemístit, obvykle 

proti vůli); 

 Slovník cizích slov charakterizuje slovo evakuace obdobným způsobem 

a to vyprazdňování (vyprázdnění), vystěhovávání (vystěhování) 

obyvatelstva z ohrožené oblasti; 

Z širšího hlediska lze evakuaci charakterizovat jako souhrn činností řídících 

a  výkonných složek zaměřených na včasné a organizované vystěhování 

obyvatelstva, přemístění věcných prostředků a zvířat nebo vyprázdnění 

ohrožených částí území ve stanoveném pořadí při mimořádné události v míru nebo 

za války, válečného stavu státu v prostoru a času do míst, ve kterých je pro osoby 

zajištěno ubytování a stravování, pro zvířata ustájení a pro věcné prostředky 

uskladnění. Evakuaci obyvatelstva, zvířat a majetku lze rozdělit z různých hledisek. 

Za základní způsob je možno považovat rozdělení evakuace z hlediska časového 

omezení, uvedená ve vyhlášce, kterou se stanoví podrobnosti  o evakuaci (Kyselák, 

2012):  

 krátkodobá s možným návratem evakuantů do 72 hodin,  

 dlouhodobá s možným návratem po 72 hodinách. 

Při krátkodobé evakuaci se rozsah evakuačních opatření určuje podle rozsahu 

a následků mimořádné události. Ohrožení osob nevyžaduje dlouhodobé opuštění 

bydliště. Pro evakuované osoby není zajištěno náhradní ubytování. Opatření 

k zajištění nouzového přežití obyvatelstva jsou prováděna zpravidla v omezeném 

rozsahu (teplé nápoje, deky). 

Při dlouhodobé evakuaci, kdy ohrožení vyžaduje dlouhodobý pobyt mimo 

objekt, pro evakuované osoby je nutno zabezpečit náhradní ubytování 
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(u příbuzných, na chatě, chalupě) a v potřebném rozsahu organizovat opatření 

k nouzovému přežití.  

Evakuační opatření při dlouhodobé evakuaci jsou: 

 vyrozumění a pohotovost evakuační komise a evakuačních zařízení,  

 vyhlášení evakuace,  

 stanovení počtu evakuantů,  

 vyčlenění sil a prostředků k zajištění evakuace,  

 způsob materiálního a technického zabezpečení evakuace,  

 způsob a organizace přesunu evakuantů,  

 určení evakuačních tras,  

 příprava obyvatelstva, evakuačních komisí a jednotek civilní ochrany 

na činnost evakuačního zařízení,  

 pořádkové a bezpečnostní, dopravní, zdravotnické, zásobovací 

a veterinární zabezpečení evakuace. 

Kromě časového hlediska existují i další kritéria, podle kterých je možné 

klasifikovat evakuaci (prostorové, organizační atd.), jak je znázorněno na obrázku č 

1.  

Podle velikosti evakuovaného prostoru lze evakuaci členit na:  

1. Objektovou (bodovou), která zahrnuje evakuaci z jednoho nebo z malého 

počtu objektů (obytné budovy, administrativní správní budovy, 
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technologické provozy, popřípadě evakuaci havarovaného vozidla apod.). 

Rozhodnutí o jejím provedení zpravidla přísluší veliteli zásahu zasahující 

jednotky Hasičského záchranného sboru České republiky, policejního 

sboru, orgánům veřejné správy, majiteli objektu, řediteli (statutárním 

zástupcům, vedoucím), případně dalším odpovědným osobám. 

Rozhodnutí o evakuaci vyplývá zejména z důvodu časové tísně.  

2. Prostorovou (plošnou), která zahrnuje evakuaci z určité části nebo 

z celého urbanistického celku (většího územního prostoru). Evakuace 

plošná se plánuje a provádí jako evakuace všeobecná (při živelných 

pohromách a průmyslových haváriích) nebo částečná (v některých 

případech vojenského ohrožení). O evakuaci rozhodují představitelé 

veřejné správy.  

Evakuace jako opatření kolektivní ochrany obyvatelstva se plánuje 

a zajišťuje:  

 z okolí jaderného zařízení a to:  

o z pásma A pro všechno obyvatelstvo; 

o z pásma B pro bezprostředně ohroženou část obyvatelstva; 

o z blíže ohroženého území pro ohroženou část obyvatelstva;  

 z území ohroženého kontaminací při havárii nebo jiné mimořádné 

události spojené s únikem chemické nebezpečné látky nebo 

biologické nebezpečné látky;  

 z území ohroženého průlomovou vlnou při havárii na vodní 

stavbě; 
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 z území, na kterém působí následky živelné pohromy, katastrofy 

nebo teroristického útoku;  

 z území určeného pro zajišťování úkolů obrany státu v době války 

a válečného stavu. 

 

Obr. 1 – Druhy evakuace 

Zdroj: Kyselák, 2012, vlastní zpracování 

Z hlediska způsobu realizace lze evakuaci rozdělit na:  

1. Řízenou, kdy proces evakuace je řízen pracovními orgány pověřenými 

řízením evakuace. Evakuované osoby se přemisťují pěšky s využitím 

vlastních dopravních prostředků nebo s použitím dopravních prostředků 

hromadné dopravy zabezpečených orgány krizového řízení.  

2. Samovolnou, kdy proces evakuace není řízen. Obyvatelstvo v obavě o 

svůj život a život svých blízkých před hrozícím nebezpečím koná podle 

vlastního uvážení a dobrovolně opouští prostor (místo) za účelem 
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záchrany svého života a části majetku vlastními silami a prostředky 

libovolným směrem a způsobem bez vyhlášení evakuace. Snahou 

představitelů veřejné správy a orgánů krizového řízení musí být získání 

kontroly nad samovolným průběhem, a to okamžitým usměrňováním 

neorganizovaného opouštění ohroženého území, zpřesňováním 

evakuačních tras a zamezením přístupu obyvatelstva na ohrožené území. 

Podle způsobu zabezpečení lze evakuaci rozdělit na:  

1. Plánovanou, kdy na základě analýzy možných ohrožení obyvatelstva jsou 

vypracovány plány na evakuaci. K provedení a zajištění evakuace se 

průběžně připravují evakuační opatření, která předpokládají provedení 

evakuace. Za tímto účelem by měla být zpracována i evakuační 

dokumentace, a to pro objektovou (požární evakuační plán), ale i plošnou 

evakuaci.  

2. Neplánovanou, pokud mimořádná situace vznikla neočekávaně v objektu 

nebo prostoru, kde nemusí být zpracován evakuační plán (rodinný dům, 

místo dopravní nehody, prostor úniku přepravované nebezpečné látky 

apod.). Při evakuaci se využívají zejména složky integrovaného 

záchranného systému, které postupují podle nacvičených standardních 

situací.  

Podle způsobu řešení se evakuace rozděluje na:  

1. Dobrovolnou – ohrožené obyvatelstvo reaguje na výzvu orgánů, které 

řídí evakuaci a dobrovolně opouští ohrožené prostory a odchází do 

určených bezpečných míst.  

2. Násilnou – ohrožené obyvatelstvo nereaguje na výzvy k evakuaci. 

Zpravidla podceňuje situaci, která nastala, a musí být následně násilím 
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 s využitím bezpečnostních a ozbrojených složek přemístěna do bezpečí. 

Na záchranu života těchto osob je zpravidla nasazena speciální technika, 

větší počty záchranářů a dochází k většímu bezprostřednímu ohrožení 

jejich života i života zachraňovaných a evakuovaných osob.  

Kromě uvedených kritérií členění evakuace existuje ještě celá řada dalších 

hledisek (podle druhu použitého dopravního prostředku, podle rozdělení 

obyvatelstva do jednotlivých kategorií apod.). Na základě uvedených charakteristik 

a členění lze uvést i některé společné znaky evakuace:  

 ohrožení života a zdraví; 

 změna místa pobytu osob;  

 nasazení sil a prostředků složek integrovaného záchranného systému a 

civilní ochrany;  

 nepřipravenost obyvatelstva apod. 

2.2 Evakuační problém 

Při evakuaci dochází k organizovanému přemístění osob, zvířat a majetku 

právnických osob, fyzických osob – podnikatelů a fyzických osob z prostoru, ve 

kterém by pobyt znamenal vážné ohrožení života a zdraví obyvatelstva, omezení 

jejich životních podmínek, ohrožení života a zdraví zvířat a zničení, případně 

poškození movitého majetku. Při komplexním řešení evakuace je třeba se zabývat 

otázkami, které lze souhrnně pojmenovat jako evakuační problém. Jde zejména o 

zodpovězení následujících základních otázek:  

 proč evakuovat;  

 co evakuovat; 
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 kolik evakuovat;  

 kdy evakuovat; 

 odkud a kam evakuovat;  

 jak a čím evakuovat; 

 jak rychle evakuovat; 

 dokdy evakuaci řídit.  

„Proč evakuovat“ je odpovědí na otázku možného ohrožení. Zde je třeba 

zhodnotit o jaký druh a formu ohrožení životů, zdraví obyvatelstva, zvířat  

a zničení a ohrožení majetku může jít. Důležité je zhodnotit významné faktory 

ovlivňující možnost vzniku a kumulace následků. V případě vzniku mimořádné 

události, která je již sama definována svými parametry, jde o zhodnocení rizik z ní 

vyplývajících. Evakuace se dotýká všech obyvatel v daném městě bez ohledu na 

jejich věk, postavení, ale i umístění apod. Například v rámci evakuace  

v německém Koblenzi museli evakuovat mimo jiné 200 vězňů z nápravného 

zařízení autobusy do jiné věznice a 180 pacientů ze dvou nemocnic. V těchto 

případech vznikl další problém, a to zajištění dostatku vhodných dopravních 

prostředků v krátké době. (V Koblenzi probíhá největší evakuace v poválečné 

historii Německa) 

Odpověď na otázku "Co evakuovat?" představuje konkrétní předmět evakuace 

(konkrétních lidí, konkrétně zvířata, věci, technologická zařízení, kulturní památky 

atd.). Zde je třeba vycházet z první otázky a to "Proč evakuovat".  

Z posouzení možných ohrožení osob, zvířat a věcí a jejich vyhodnocení se určí 

ohrožené oblasti, osoby, zvířata a věci, které je třeba evakuovat. Základní prioritou 

evakuace je záchrana lidských životů, zdraví lidí a následně majetku. Z uvedeného 
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vyplývá, že osoby budou vždy v případě ohrožení jejich života a zdraví 

evakuovány jako první. Zvířata a věci pouze v případě dostatku času a za 

předpokladu, že nebude ohrožen lidský život.  

Z odpovědi na otázku "Kolik evakuovat?" vyplývá kromě konkrétních počtů 

ohrožených lidí, zvířat a věcí i rozsah záchranných a evakuačních prací včetně 

zjištění potřebných faktorů k zajištění dostatečného počtu evakuačních prostředků, 

zajištění nouzového ubytování, stravování atd. V této souvislosti může nastat 

problém v turistických a rekreačních oblastech, kde během sezóny může počet osob, 

které se nacházejí v těchto oblastech a zařízeních, několikanásobně narůst oproti 

počtu osob, které zde žijí trvale. Počty osob, které je potřeba evakuovat mohou být 

různé a jejich počet závisí na druhu mimořádné události nebo krizové situaci. Z 

hlediska historie k nejvýznamnější evakuaci lze zařadit evakuaci československých 

legií v letech 1919 až 1920 ze Sibiře do bývalého Československa, kde s využitím 

lodní a železniční dopravy bylo evakuováno  

67 750 osob, z toho 56 459 vojáků, důstojníků a generálů. (Evakuace do vlasti).  

K největším a nejčastějším evakuacím docházelo během 2. světové války, když lidé 

opouštěli své příbytky ohrožené bojovou činností. V historických dokumentech se 

uvádí, že například na území bývalého Sovětského svazu během 2. světové války 

bylo evakuováno více než 10 milionů lidí. (Válka v týlu). V rámci České republiky 

muselo být v roce 2012 po katastrofálních záplavách evakuováno více než 250 tisíc 

obyvatel. (Kyselák, 2012). K úspěšným evakuacím lze zařadit i evakuaci britského 

expedičního sboru a části spojenců z obklíčení v oblasti Dunkergue do Anglie přes 

průliv La Manche, při níž bylo v rámci operace "Dynamo" ve dnech 27. 5. až  

4. 6. 1940 evakuovaných cca 338 200 britských a francouzských vojáků s využitím 

přes 800 plavidel různých typů a s různým pohonem. (Kyselák, 2012). Ale ne vždy 

evakuace skončila pro evakuanty šťastně. Důkazem toho může být mimo jiné  

i potopení německé lodi Wilhelm Gustloff ruskou ponorkou v noci z 30. na  

31. 1. 1945 v blízkosti přístavu Gdyně. Podle údajů historika Heinze Schöna při tom 
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zahynulo více než 10 tisíc osob. Podařilo se zachránit přibližně 1000–1250 osob (údaje 

jsou různé). (Hasoň, 2015) 

Otázku "Kdy evakuovat?" lze považovat za jednu z klíčových otázek 

evakuačního problému. Opožděná evakuace může zapříčinit vznik velkých ztrát na 

životech obyvatelstva, na straně druhé, zbytečná evakuace může způsobit poměrně 

velké hospodářské a finanční ztráty. Odpověď mimo jiné představuje soubor 

požadavků a podmínek, po vyhodnocení kterých se příslušný orgán (velitel zásahu, 

starosta obce nebo primátor města) rozhodne vyhlásit evakuaci. Přitom musí 

zohlednit místo vzniku ohrožení, zdroj ohrožení, jeho závažnost  

a dopad na obyvatelstvo, zvířata a věci, rozsah a předpokládanou délku trvání atd.  

Stejně důležitá je i odpověď na otázku "Odkud a kam evakuovat?" a to zejména  

z důvodu, aby evakuované osoby, zvířata a věci byly mimořádnou událostí co 

nejméně ohrožené, včetně osob podílejících se přímo na řízení a zabezpečení 

evakuace (například řidičů evakuačních vozidel apod.). Místo odkud evakuovat 

souvisí i s volbou míst nástupu ohrožených osob do přistavených dopravních 

prostředků, případně nakládky zvířat nebo věcí. Rovněž je třeba volit i vhodné 

prostory pro dočasné umístění evakuovaných osob, zvířat a věcí. Jedná se o to, aby 

nedocházelo ke zbytečné následné evakuaci obyvatelstva tak, jak tomu bylo během 

evakuace části obyvatelstva z oblasti zamořené po havárii jaderné elektrárny v 

Černobylu na Ukrajině v roce 1986. Volba místa evakuace závisí i na typu evakuace 

(zda jde o krátkodobou nebo dlouhodobou). Kam se má evakuovat představuje 

konkrétní místo výstupu, umístění evakuovaných osob, příp. pobytu nebo ustájení 

zvířat, uložení materiálu. Tato místa je nutno předem vytipovat a při plánované 

evakuaci je zabezpečit pro případ potřeby. V některých specifických případech 

bude provedena neplánovaná evakuace i ze stromů a střech domů, tak jak k tomu 

došlo v roce 2 000 v Mosambiku, kdy se podařilo z korun stromů  

a střech domů zachránit cca 45 000 osob. (Všeobecný encyklopedický slovník, 2003) 
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Odpověď na otázku "Jak a čím evakuovat?" se zdá být poměrně jednoduchá. 

Jedná se o vyřešení formy, způsobu a výběru technických zařízení, druhu přesunu 

a v konečném důsledku i typu dopravního prostředku, kterým se evakuace bude 

provádět. Na evakuaci mohou být využity všechny dostupné dopravní a jiné 

prostředky v závislosti na tom, zda jde o evakuaci plošnou nebo objektovou. Při 

plošné evakuaci může nastat problém z hlediska času dodání vhodných dopravních 

prostředků. Celá řada lidí bude provádět tzv. samoevakuaci, a to buď pěšky, nebo 

s využitím svých soukromých vozidel. V tomto případě bude nutné, aby příslušné 

orgány tuto samoevakuaci směřovali v řízenou evakuaci zpřesňováním 

evakuačních tras a zamezením přístupu obyvatelstva na ohrožené území, a to z 

důvodu zabránění kongescí, odcizení majetku apod.  

Odpověď na otázku "Jak rychle evakuovat?" závisí na rychlosti šíření negativních 

účinků mimořádné události, které mohou ohrozit život a zdraví obyvatelstva, zvířat 

a věcí. Dále bude rychlost evakuace záviset například i na druhu použitého 

dopravního nebo jiného technického prostředku. Je třeba si uvědomit, že při vzniku 

mimořádné události mohou být špatné povětrnostní podmínky, může nastat 

poškození části dopravní infrastruktury atd., které bude mít za následek omezené 

nebo vyloučené použití předpokládaných dopravních prostředků (například 

vrtulníků) nebo dojde ke kongesci v případě neprůchodnosti některých silničních 

komunikací.  

Odpověď na otázku "Jak evakuaci řídit?" je poměrně jednoduchá a je stanovena 

v právních předpisech. Evakuaci řídí kompetentní osoby, kterým tato pravomoc 

vyplývá z jejich postavení. Na stupni obec (město) je to starosta obce (primátor 

města), který má jako svůj poradní orgán evakuační komisi. V objektech 

právnických osob, fyzických osob – podnikatelů evakuaci řídí jejich vlastníci, 

statutární zástupci nebo velitel zásahu (zpravidla velitel zasahující jednotky 

Hasičského a záchranného sboru ČR).  
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Kromě uvedených základních problémů přípravy a realizace každé evakuace 

musí být součástí řešení evakuačního problému i řešení otázek:  

 odkud evakuaci zajistit;  

 jak řešit informační zajištění evakuace;  

 jak řešit odborné zajištění evakuace;  

 jakým způsobem plánovat evakuaci;  

 jakým způsobem a kdy prověřit reálnost naplánované evakuace atd. 

Komplexní řešení evakuace je prvním předpokladem minimalizace rizik, 

které mohou způsobit komplikace během evakuačních činností.  

K nejvýznamnějším chybám v průběhu evakuace lze například zařadit:  

 prvotní nedostatek sil a prostředků k zajištění evakuace;  

 prvopočáteční nekoordinovanost v řízení evakuace a jejích jednotlivých 

činností;  

 vznik paniky a nárůst agresivního chování evakuantů;  

 nedisciplinovanost ze strany evakuovaných osob a nedodržování 

vydaných pokynů;  

 problémy spojené s evakuací nemocných osob upoutané na lůžku, osob se 

zdravotním postižením apod.;  

 časová tíseň atd. 
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2.2.1 Kdo je povinen se evakuaci podrobit  

Evakuace, jak je uvedeno výše, se vztahuje na všechny osoby v místech ohrožených 

mimořádnou událostí s výjimkou osob, které se budou podílet na záchranných 

pracích, na řízení evakuace nebo budou vykonávat jinou neodkladnou činnost. 

Podle zákona o integrovaném záchranném systému (zákon č. 239/2000Sb.) má 

fyzická osoba „povinnost strpět omezení vyplývající z opatření stanovených při 

mimořádné události a omezení nařízená velitelem zásahu při provádění 

záchranných a likvidačních prací“ (což se týká i evakuace) a za nesplnění této 

povinnosti jí může být uložena pokuta až 20 000 Kč.  Podle zákona o krizovém 

řízení (zákon č. 240/2000 Sb.) je v době vyhlášeného krizového stavu fyzická osoba 

povinna „strpět omezení vyplývající z krizových opatření stanovených v době 

krizového stavu“ (což se týká i evakuace) a za nesplnění této povinnosti jí může být 

uložena pokuta až 20 000 Kč. (Portál krizového řízení HZS JmK, 2016) 

2.3 Bezpečnost přepravy při evakuaci osob se zdravotním 

postižením 

Bezpečnost a rychlost evakuace osob se zdravotním postižením ovlivňuje celá 

řada faktorů. K nejvýznamnějším lze zařadit zejména lidský faktor, dopravní 

prostředek a prostředí. Z hlediska lidského faktoru významnou roli při evakuaci 

hrají řidiči a připravenost a schopnost doprovázejících osob (případně 

zdravotnického personálu), kteří usměrňují evakuanty, pomáhají jim  

v nastupování a vystupování a dále zajišťují naložení a vyložení vozíků  

s imobilními osobami apod. Rozhodujícími faktory při volbě druhu dopravního 

prostředku jsou v první řadě zajištění bezpečnosti evakuovaných osob se 

zdravotním postižením. Jako nejvýhodnější se jeví autobusy a sanitní vozy. 

Posledním rozhodujícím faktorem, který má vliv na bezpečnost přepravy 

evakuovaných osob, je i prostředí s důrazem na právní prostředí, stav dopravní 

infrastruktury, ročního období apod. Evakuace osob se zdravotním postižením je 

složitá činnost. Její zabezpečení, ale i vlastní realizace je poměrně obtížný úkol, který 
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se zvyšuje v případě provedení neplánované evakuace vynucené, například při 

teroristickém útoku s chemickými případně s biologickými látkami. 

Zdravotní postižení představuje pro lidi, kteří jím trpí, určitá omezení nejen 

během jejich začlenění do vzdělávacího nebo pracovního procesu, ale mají často 

problémy se zvládáním činností, které jsou pro mnohé zdravé osoby jen rutinní 

záležitostí. Stejně se to týká i zajištění jejich bezpečnosti v případě vzniku ohrožení 

nebo vzniku mimořádné události (dále MU), v důsledku, které je nutné provést  

i evakuaci. Při plánování dopravního zabezpečení evakuace zdravotně postižených 

osob i během celého průběhu evakuace je třeba přihlížet k množství rizik, které 

mohou ohrozit bezpečnost a rychlost jejího provedení. Zmíněná rizika vycházejí z 

jednotlivých typů zdravotního postižení osob a specifických požadavků, ke kterým 

je třeba při provádění jejich evakuace přihlížet. Důležité je zmínit, že až na některé 

výjimky je nutné v první řadě brát v úvahu skutečnost, že zdravotně postiženým 

osobám je třeba poskytovat během celého průběhu evakuace asistenční pomoc. 

V závislosti na konkrétní situace se na evakuaci osob, včetně zdravotně 

postižených, plánuje využití dopravních prostředků silniční, železniční, vodní  

a letecké dopravy. Nejvýznamnější roli při evakuaci osob sehrává silniční doprava. 

2.3.1 Bezpečnost zdravotně postižených osob při mimořádné události  

Termín zdravotní postižení zahrnuje velké množství různých funkčních 

omezení, která se vyskytují v populaci ve všech zemích světa. Je charakterizováno 

závažnou poruchou tělesné, smyslové, psychické nebo intelektové funkce jedince s 

trvalými následky (Šustrová, 2012). 

Podle definice OSN jsou mezi osoby se zdravotním postižením zahrnuti jedinci, 

kteří mají dlouhodobé duševní, mentální (intelektové), fyzické a smyslové 

postižení, které v interakci s různými překážkami může bránit nebo brání jejich 
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plnému a účinnému zapojení do společnosti na rovnoprávném základě s ostatními 

občany (Šustrová, 2012). 

Jako základní druhy zdravotního postižení jsou nejčastěji označovány sluchové, 

zrakové, mentální a tělesné postižení. To znamená, že při záchraně života  

a následné evakuaci může jít o osoby s problémy v mobilitě (s tělesným postižením), 

v orientaci (osoby se zrakovým postižením) nebo se u téže osoby může vyskytovat 

vícenásobné, kombinované postižení. Významnou měrou narůstá i počet osob 

postižených civilizačními chorobami. Je důležité si uvědomit, že každý člověk je 

zranitelný a může se v okamžiku stát zdravotně postiženou osobou, dočasně nebo 

trvale. Osoby zdravotně postižené se mohou nacházet:  

 doma;  

 ve státním a nestátním zařízení (zdravotnickém nebo sociálním). 

V Úmluvě o právech osob se zdravotním postižením je zdůrazněna povinnost 

zajištění ochrany a bezpečnosti osob se zdravotním postižením v rizikových 

situacích, včetně ozbrojených konfliktů, humanitárních situaci a živelných pohrom 

(Mišová, Stavrovská, Záhorcová, 2009). Pod zajištění zmíněné ochrany  

a bezpečnosti bezpochyby spadá i bezpečná a rychlá evakuace osob z ohroženého 

území. Spojuje se s ní velké množství rizik vyplývajících z jejich zdravotního 

omezení. V rámci evakuace osob je třeba zdůraznit důležitost jejího dopravního 

zabezpečení, které vyžaduje zohlednění specifických požadavků týkajících se 

především osob s tělesným postižením.  

Obyvatelstvo se na účel plánování a zabezpečování evakuace člení na tyto 

skupiny:  

 děti mateřské školy, žáci základní školy, žáci střední školy, jakož i děti a 

žáci školního zařízení;  
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 matky a jiné oprávněné osoby v domácnosti s dětmi;  

 osoby umístěné ve zdravotnickém zařízení, zařízení sociálních služeb  

a v zařízení sociální ochrany dětí a sociální kuratelou;  

 osoby se zdravotním postižením v domácnosti s rodinným příslušníkem 

nebo s osobou, která osobě se zdravotním postižením poskytuje pomoc;  

 ostatní obyvatelstvo. 

Dopravní zabezpečení evakuace zahrnuje plánování, přípravu a přepravu 

evakuantů, zvířat a věcí mimo ohrožená území. Dopravní zabezpečení evakuace 

osob ovlivňuje celá řada faktorů, k nejvýznamnějším lze zařadit:  

 druh mimořádné události a z ní se odvíjející evakuace (dlouhodobá nebo 

krátkodobá);  

 stav a počet evakuovaných osob a jejich připravenost na evakuaci;  

 počet, stav a připravenost dopravních prostředků;  

 stav a vybavenost míst nástupu a výstupu evakuovaných osob;  

 konkrétní povětrnostní podmínky atd. 

Mimořádná událost (MU) je závažná, časově obtížně předvídatelná  

a prostorově ohraničená příhoda způsobená živelnou pohromou, technickou nebo 

technologickou havárií, provozní poruchou, případně úmyslným jednáním 

člověka, která vyvolala narušení stability systému nebo probíhajících dějů  

a činností, ohrožuje životy a zdraví osob, hmotné a kulturní statky či životní 

prostředí (Šimák a kol., 2005). Rozdělení MU v souladu s platnými právními 

normami je uvedeno na obrázku níže.  
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Okamžitá reakce na mimořádnou událost má vždy charakter záchranné akce. Při 

vzniku MU může být vyhlášena i evakuace, a to krátkodobá s možným návratem 

do 72 hodin nebo dlouhodobá s možným návratem evakuovaných osob po 72 

hodinách. 

 

Obr. 2 – Rozdělení mimořádných událostí 

Zdroj: upravené podle Vyhlášky MV č. 380/2002 Sb. 

2.3.2 Evakuace osob se zdravotním postižením 

Při evakuaci osob se zdravotním postižením je nutné přihlížet na specifické 

podmínky týkající se jejich přepravy a vše, co s tím souvisí. V první řadě je třeba si 

uvědomit, o jaký druh MU jde a zda byla vyhlášena evakuace.  

Vyhlášení a provedení evakuace u osob se zdravotním postižením bez ohledu, 

zda se nacházejí doma nebo v nějakém zařízení se předpokládá například:  

 při požáru objektu, lesa nebo předmětů a látek, které hořením uvolňují 

nebezpečné škodliviny (evakuace se provádí z okolí těchto objektů  

a z prostoru po směru větru);  

 při úniku nebezpečných škodlivin do ovzduší, například při havárii 

jaderných zařízení, nebo po teroristických útocích (s využitím zejména 

chemických nebo biologických prostředků), kdy dochází k úniku 

https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwi9yu2lmsDTAhWCmBoKHauJCgwQFgg3MAM&url=http%3A%2F%2Fwww.hzscr.cz%2Fsoubor%2Fvy-380-2002-pdf.aspx&usg=AFQjCNG6xbnZu8aZ1t7BFncCWZbPh4r7Rw
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radioaktivního záření, chemických látek a biologických agens (evakuuje 

se z okolí místa úniku a z prostoru po směru větru);  

 při nebezpečí výbuchu způsobeného například únikem plynu, 

teroristickým útokem, požárem skladu výbušnin, havárií v dopravě  

a podobně (evakuace se provádí z okolí ohroženého účinky tlakové vlny);  

 při povodních z míst, ve kterých se předpokládá vylití vody z koryta, nebo 

pokud hrozí protržení hrází nebo jiného poškození vodního díla. 

Dalším významným faktorem, který bude mít vliv na rychlou a bezpečnou 

evakuaci, je schopnost včasné reakce po jejím vyhlášení ze strany osob ohrožených 

MU. U osob se zdravotním postižením může nastat celá řada různých komplikací, 

které vyplývají například z jejich zdravotního stavu, místa pobytu, zabezpečení 

nepřetržité péče apod.  

Celkově je možné osoby se zdravotním postižením v případě jejich evakuace 

rozdělit do dvou skupin: 

 evakuované osoby bez poruchy intelektu;  

 evakuované osoby s mentálním postižením.  

Některé osoby z obou uvedených skupin mohou mít problémy spojené s jejich 

pohyblivostí, tzn. samostatností při chůzi. Z tohoto hlediska je možno osoby se 

zdravotním postižením lze rozdělit:  

 osoby schopné samostatného pohybu;  

 osoby schopné pohybu pouze za asistence dalších osob;  

 osoby neschopné pohybu (upoutané na lůžko, resp. vozík). 
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Na základě kategorizace osob zdravotně postižených můžeme konstatovat, že 

evakuace lidí se zrakovým, sluchovým a mentálním postižením nevyžaduje  

z hlediska dopravního zabezpečení splnění konkrétní specifikovaných požadavků 

například na dostatek prostoru, jak je tomu v případě tělesně postižených osob 

umístěných na invalidním vozíku nebo osob ležících.  

Osoby se sluchovým a zrakovým postižením je možné přepravovat spolu se 

zdravými osobami. Jejich přeprava nevyžaduje žádné zvláštní požadavky  

z hlediska dopravních prostředků. Je důležité zdůraznit, že v úvahu je brána 

skutečnost, že těmto osobám bude poskytnuta asistenční pomoc při nástupu do, 

resp. výstupu z dopravních prostředků určených k evakuaci.  

Výjimku v rámci požadavků kladených na dopravní zajištění evakuace osob se 

zdravotním postižením tvoří lidé s tělesným postižením, kteří jsou stejně zahrnuti 

do kategorizace zdravotně postižené. Přeprava těchto osob se spojuje se 

zabezpečením podmínek v první řadě pro jejich bezbariérový přístup  

k dopravním prostředkům, možnost nástupu a výstupu z vozidla a zajištění 

bezpečného, rychlého a pohodlného převozu. 

Důležitým faktorem při rozhodování o volbě dopravního prostředku je  

i celkový počet evakuantů. Jiná situace bude při evakuaci jedné nebo dvou osob 

postižených společně s osobami bez zdravotního postižení, kde bude vhodné 

vybrat jako dopravní prostředek autobus, popřípadě bezbariérové sanitní vozidlo. 

Naproti tomu v případě, kdy bude nutné řešit evakuaci více osob z jednoho místa 

(například klienty domova sociálních služeb, jejichž počet se může pohybovat  

i kolem 10-15, ale i více), jsou v první řadě využívány autobusy. V nich je možné 

přepravovat postižené evakuanty  jako ostatní, to znamená sedící na sedadlech.  

V takových případech je však třeba řešit bezpečnost přepravovaných osob  

s tělesným postižením. Především musí být zajištěno poskytování asistenční 
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pomoci těmto osobám při nástupu, během přepravy a při výstupu z dopravních 

prostředků. 

Osoby se zdravotním postižením budou společně s doprovodným personálem 

evakuovány do příslušných míst ubytování stanovených orgány krizového řízení  

v evakuační dokumentaci příslušného sociálního zařízení nebo obce (města), 

případně zpřesněných po vyhlášení evakuace.  

V případě vzniku poškození zdraví osob se zdravotním postižením způsobené 

MU, bude jejich evakuace realizována do cílových specializovaných zdravotnických 

zařízení, které jim v závislosti na konkrétním druhu postižení poskytnou 

komplexní zdravotní péči. Tímto cílovým zařízením může být i Polní mobilní 

mnoho profilová nemocnice. (Masár a kol., 2013) 

Na zvládnutí ostatních stavů poškození zdraví (kromě stavů bezprostředního 

ohrožení života a zdraví) budou vyžity kapacity ostatních zdravotnických zařízení, 

zpravidla nejbližších místu událostí (Masár a kol., 2013). Tato zařízení budou svou 

činnost provádět v souladu s pokyny příslušných orgánů krizového řízení.  

Do specializovaných zdravotnických zařízení se předpokládá evakuace 

infikovaných osob. Transport a přesuny infikovaných evakuovaných osob by měly 

být omezeny na co nejnutnější míru, to znamená transport pouze na dekontaminaci 

a poskytování zdravotní péče, které jsou součástí urgentního příjmu. Trasy přesunu 

musí být naplánovány tak, aby nedocházelo ke křížení transportů a minimalizoval 

se kontakt s nezasaženými osobami (Masár a kol., 2013)  

2.3.3 Dopravní prostředky k zajištění evakuace osob se zdravotním 

postižením 

 

Na evakuaci osob se zdravotním postižením se předpokládá využití zejména 

prostředků silniční dopravy, a to osobních vozidel, autobusů a speciálně 



31 

 

upravených vozidel, jakými jsou například pozemní ambulance záchranné služby 

(sanitní vozidla) a vozidla dopravní zdravotní služby.   

V některých případech se vzhledem ke složitosti a náročnosti situace může jevit 

jako účinnější plánovaný způsob evakuace s využitím sanitních vozidel, kterými 

disponují záchranné zdravotní a dopravní zdravotní služby a některá zdravotnická 

zařízení. Je to hlavně v případech:  

 když osoba se zdravotním postižením nutně potřebuje nepřetržitou 

24hodinovou péči;  

 když je osoba umístěna na lůžku, ne na invalidním vozíku;  

 soustředění většího počtu postižených v objektu nebo budově  

a nemožnost jejich evakuace stejným způsobem jako v případě zdravých 

osob;  

 nedostatku času na provedení evakuace;  

 ohrožení bezpečnosti osob se zdravotním postižením při využití jiných 

dopravních prostředků;  

 situací vyžadujících nastupování do dopravních prostředků, kterému 

předchází překonání určité vzdálenosti nebo nevhodného terénu chůzí;  

 příliš velké vzdálenosti místa poskytnutí náhradního ubytování (během 

takové přepravy by například v autobuse nebylo možné zajistit osobě se 

zdravotním postižením dostatečnou bezpečnost a pohodlí). 

Určitým nedostatkem těchto vozidel je jejich omezená kapacita. Výhodou těchto 

vozidel je jejich výbava evakuační stoličkou včetně namontovaných 



32 

 

mechanizovaných prostředků pro bezpečný nástup a výstup osob s tělesným 

postižením s invalidními vozíky. 

2.4 Vybrané problémy plánování evakuačních činností 

Součástí řešení evakuačního problému je i plánování jednotlivých evakuačních 

činností, bez ohledu na to, zda se bude jednat o evakuaci objektovou nebo plošnou. 

Pod pojmem plánování evakuace lze rozumět stanovení posloupnosti, lhůt a 

způsobů splnění evakuačních úloh s důrazem na organizovanou činnost 

obyvatelstva (pokyny jejich činnosti při samoevakuaci), určení potřebného 

seskupení evakuačních sil a prostředků, organizaci řízení evakuace v čase  

a prostoru a způsobu součinnosti s rozhodujícími složkami integrovaného 

záchranného systému, případně civilní ochrany a ostatními právnickými  

a fyzickými osobami – podnikateli. 

Plánování evakuace je založeno na reálných možnostech sil vyčleněných pro 

zajištění evakuačních úkolů a na předvídání vývoje situace. Musí být zaměřeny na 

zajištění účinného a sladěného použití všech sil a prostředků, které se na řešení 

evakuaci podílejí. 

Základem plánování evakuace by měl být záměr a rozhodnutí k jejímu 

provedení, které musí být přijato na základě zejména právních předpisů (před 

vznikem krizové situace). Plánování evakuace vychází z analýzy situace, v níž 

podle charakteru plánovacího problému přichází v úvahu:  

 rozbor výchozí situace; 

 objektivní zhodnocení možností obyvatelstva na provedení evakuace;  

 objektivní zhodnocení sil, prostředků, prostorů a komunikací 

využitelných k evakuaci;  
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 prognóza vývoje mimořádné situace v prostoru a v čase;  

 stanovení cílů a jejich vazeb;  

 návrhy postupů k dosažení uvažovaných cílů;  

 výběr varianty plánovacího postupu a úvaha o kvalitě zvoleného postupu 

realizace, zdrojů a dalších prováděcích opatření;  

 procedury realizace plánované úkoly, včetně rezerv a dalších případných 

zpřesněných postupů. 

Plánování evakuace nesmí být založeno na dohadech, na neprověřených 

informacích a závěrech, a určování úkolů musí být přesné a bez protichůdných 

nařízení.  

V průběhu plánování evakuace pokračuje sběr a zpracování informací o situaci, 

zpřesňují se úlohy výkonných orgánů, které se podílejí na evakuaci, předkládá se 

hlášení nadřízené složce a předávají se informace určeným osobám a složkám.  

V průběhu plánování nebudou zpravidla k dispozici úplné a vyčerpávající 

informace, především o situaci v prostoru evakuace. Přijaté rozhodnutí k evakuaci 

musí proto odpovídat nejpravděpodobnější variantě záchrany s důrazem na osoby 

a zvířata, a na tomto základě vytvořenému systému evakuace.  

Plánování evakuace začíná od okamžiku obdržení úlohy a ujasňování úlohy. 

Musí být provedeno v krátkém čase a v odpovídající kvalitě. Při plánování evakuace 

jsou rozhodující tyto tři skupiny opatření:  

 příprava návrhů a propočtů k přijetí rozhodnutí;  

 zpracování rozhodnutí; 
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 rozšíření rozhodnutí do dokumentace k zajištění evakuace. 

I když způsob a metody plánování mohou být jiné, obsah plánování bude opět 

zahrnovat přípravu informací a výpočtů, které příslušný orgán potřebuje pro své 

rozhodnutí, udržování nepřetržité součinnosti, určení nových úkolů podřízeným 

nebo zpřesnění stávajících, určení opatření na všestranné zajištění činnosti 

výkonných složek a na organizaci řízení. Podle stupně a kvality předvídání mohou 

být tyto změny v plnění úkolů poměrně snadno a včas zvládnuté  

a nebudou znamenat pro výkonné součásti zvýšené úsilí.  

Plánování evakuace umožňuje: 

 určit konkrétní úkoly jednotlivým složkám veřejné správy, právnickým 

osobám a fyzickým osobám – podnikatelům;  

 časově sladit evakuaci obyvatelstva, zvířat a majetku;  

 provést evakuaci ohroženého obyvatelstva, zvířat, případně majetku  

v souladu s možným narůstajícím ohrožením;  

 kontrolovat plnění stanovených úkolů a odstranění zjištěných nedostatků;  

 zpracovat dokumentaci pro řízení evakuace a operativně řídit určené 

výkonné složky v průběhu plnění úkolu;  

 informovat obyvatelstvo o jeho činnosti předem před vznikem 

mimořádné situace. 

Základními východisky a metodikami pro plánování evakuačních opatření jsou 

v první řadě specifikace a analýzy všech potenciálních rizik spojené se vznikem 

jakékoliv mimořádné události na určitém území. Odpovědné orgány veřejné správy 

by měly zpracovat pro tento účel dokumentaci "Analýzu území z hlediska vzniku 



35 

 

možných mimořádných událostí" jako základní informační, prezentační  

a plánovací dokument. Na identifikování a vyhodnocení rizika v tomto dokumentu 

se následně připravují všechna ochranná opatření v rozsahu kolektivní a 

individuální ochrany ohroženého obyvatelstva a jeho majetku, a to včetně i 

evakuace. K dalším potřebným podkladům pro plánování evakuace lze zařadit:  

 situaci obyvatelstva;  

 rozvoj ohrožení;  

 délku času na přípravu evakuace;  

 počet a kapacitu evakuační techniky a jejich technický stav;  

 výsledek rekognoskace ohrožených prostorů a průchodnosti evakuačních 

tras;   

 možnost využití nouzových ubytovacích zařízení;  

 vliv terénu a roční doby;  

 jiné nepředvídatelné okolnosti. 

Analýzu území z hlediska vzniku možných mimořádných události lze definovat 

jako posouzení nebezpečí pro případ vzniku mimořádných událostí  

s ohledem na zdroje ohrožení. Analýzu území zpracovává:  

 ministerstvo vnitra České republiky;  

 okresní úřad v sídle kraje vypracovává analýzy území kraje z hlediska 

možných mimořádných událostí;  
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 okresní úřad, který zpracovává analýzu území v rámci své územní 

působnosti;  

 samosprávný kraj v rámci své samosprávné působnosti poskytuje 

okresním úřadem podklady potřebné k vypracování analýzy území 

příslušného okresu.  

Podkladem pro vypracování analýzy území z hlediska vzniku možných 

mimořádných událostí jsou mimo jiné informace od právnických osob a fyzických 

osob – podnikatelů, okresním úřadům a obcím, na jejichž území působí,  

o možném nebezpečí, jeho rozsahu, způsobu ochrany a likvidaci následků a jejich 

pravidelná aktualizace. Analýza území se pořizuje ve formě souboru dokumentů 

tak, jak je znázorněno na obrázku. 

 

 

Obr. 3 Základní části analýzy území 

Zdroj: Vlastní zpracování  

V závěru analýzy se sumárně vyjadřují možná postižení hodnoceného územního 

celku z hlediska následků mimořádných událostí na život v hodnocené oblasti se 

zaměřením na vyhodnocení dopadů zejména na zajištění ochrany obyvatelstva, 

ekonomickou produkci hodnoceného území, zásobování  
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a zabezpečení základními potřebami na přežití v podmínkách mimořádné situace. 

To znamená, že z analýzy území z hlediska vzniku možných mimořádných událostí 

vyplynou i úkoly související s evakuací obyvatel a v konečném důsledku  

i s potřebou sil a prostředků, které budou nezbytné k zajištění evakuace. Metodika 

hodnocení vybraných rizik na vnitrostátní úrovni vydána Ministerstvem vnitra 

České republiky (Kyselák 2012) se předpokládá zabývat: 

 analýzou území;  

 identifikací rizik;  

 analýzou historických údajů o rizicích;  

 určením pravděpodobnosti projevu rizika na území;  

 analýzou zranitelnosti území;  

 určením stupně poškození zasaženého území;  

 stanovením relativního skóre rizika;  

 vytvořením matice rizik;  

 porovnáním rizik a určováním priorit jejich snižování. 

Podle situace a času, který je k dispozici, může být posloupnost práce osob 

podílejících se na plánování a vlastní realizaci odlišný, bez ohledu na stupeň veřejné 

správy. Ve všech případech (nezávisle na metodě) musí být evakuační činnosti 

naplánovány tak, aby umožnily výkonným složkám a evakuovanému obyvatelstvu 

vytvořit časový prostor pro přípravu a plnění úkolů.  
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Při plánování evakuace se v závislosti na konkrétní situaci zpravidla posuzují 

varianty s důrazem na odborné zajištění evakuace při shromažďování obyvatelstva, 

přesunu, vystupování, nouzovém ubytováni a zásobování. Při plánování 

evakuačních činností je třeba maximální pozornost věnována zejména otázkám 

dopravního zabezpečení evakuace a činností jednotlivých evakuačních zařízení.  

Plánování evakuačních přeprav se provádí zpravidla na základě geografického  

a morfologického vyhodnocení podle mapy a výsledků rekognoskace evakuačních 

tras.  

Dále je třeba při plánování evakuačních přesunů zohlednit:  

 konkrétní situaci, především velikost rizika ohrožení obyvatelstva, 

způsob a rozsah postižené oblasti;  

 stupeň narušení infrastruktury a její vliv na zajištění evakuace;  

 dostupnost evakuačních prostředků a zařízení do ohrožených prostor;  

 závazné časové limity stanovené ke splnění úkolů souvisejících  

s evakuací;  

 stav používaných komunikací, roční období, denní a noční čas, 

povětrnostní situaci, geografické podmínky, radiační, chemickou  

a biologickou situaci a plánované objížďky;  

 zajištění průchodnosti a regulace pohybu obyvatelstva při evakuaci  

a vytvoření uzávěry evakuačního prostoru na evakuačních trasách;  

 nutnost organizování odpočinku z hlediska délky času provádění 

evakuace s důrazem na přepravu evakuantů;  
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 možnosti sil a prostředků vyčleněných na všestranné zabezpečení apod.  

Při plánování činností evakuačních zařízení (míst shromažďování, nástupu, 

výstupu a nouzového ubytování evakuovaných osob) je třeba brát v úvahu: 

 odolnost navržených prostorů vůči vytypovaným rizikům ohrožení 

života obyvatelstva;  

 kapacitu jednotlivých evakuačních zařízení;  

 vytvoření příznivých podmínek pro hygienické a 

protiepidemiologickému zabezpečení;  

 vhodné rozmístění a odpočinek osob;  

 ochranu prostorů omezenými silami a prostředky;  

 možnosti řešení všestranného zabezpečení s důrazem na odborné zajištění 

a způsob využití místních zdrojů. 

Nezastupitelnou úlohu při plánování stanovených úkolů hrají i jednotliví 

členové evakuační komise (příslušníci krizového štábu, popřípadě příslušníci 

zásahu).  

Z organizačního hlediska je jedním z rozhodujících úkolů zajistit výběr 

vhodných evakuačních zařízení a prostorů:  

 evakuační sběrné místo;  

 evakuační středisko; 

 stanice nástupu (výstupu) evakuantů;  



40 

 

 evakuační trasy; 

 regulační stanoviště;  

 kontrolní stanoviště;  

 místo ubytování evakuantů.  

Za organizační, personální, logistické zabezpečení evakuačních zařízení 

odpovídá samospráva obce a výpisem z plánu evakuace určená právnická osoba 

nebo fyzická osoba – podnikatel. 

Složitost plánování a realizace bezpečné a rychlé evakuace osob, zvířat a věcí 

před nežádoucími účinky mimořádných událostí a krizových situací vyžaduje 

vzhledem k různorodému charakteru působení negativních faktorů na život  

a zdraví člověka zajištění celé řady opatření. Předpokladem úspěšné evakuace,  

a tím i její řízení, je provedení její přípravy z co nejširšího hlediska a tzv. 

"Vyčerpávajícím" způsobem, jehož součástí může být tzv. "Evakuační problém". 

Součástí řešení evakuačního problému musí být i otázky související nejen  

s plánováním evakuačních činností, které se výrazným způsobem odvíjejí od 

analýzy území, ale i řešení způsobu návratu evakuovaného obyvatelstva do místa 

původního bydliště po odeznění krizové situace. (Kyselák, 2012) 

2.5 Návrhy minimalizace rizik dopravního zabezpečení 

evakuace osob se zdravotním postižením 

 

Obecně platí, že odstranit jakákoli rizika je možné s využitím různých způsobů, 

metod a nástrojů. Vhodným způsobem eliminace rizik v rámci řešené problematiky, 

to znamená dopravního zabezpečení evakuace, je využití metody Ishikawa 

diagramu. Ten představuje nástroj pro grafické zobrazení příčinné souvislosti mezi 

řešeným problémem a jeho příčinami. Jinými slovy, pokud jsou známé příčiny, 
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které způsobují vznik problémů, v tomto případě rizik, lze je  

i účinně snižovat a odstraňovat. Na základě odhalených příčin vzniku rizik 

dopravního zabezpečení evakuace zdravotně postižených osob pomocí Ishikawa 

diagramu, je možné stanovit základní oblasti, vyžadující zavedení opatření na jejich 

snižování. V každé z nich bude pozornost upřena na jednu konkrétní příčinu 

vzniku rizik a uveden možný návrh na jejich minimalizaci. K příčinám vzniku rizik 

dopravního zabezpečení patří: lidský faktor, vlastnosti a parametry dopravního 

prostředku. 

 

Obr. 4 Ishikawa diagram 

Zdroj: https://www.moresteam.com/toolbox/fishbone-diagram.cfm 

 

2.6 Blackout  

Blackout − původem anglický název pro rozsáhlý výpadek dodávky elektřiny. 

Tímto pojmem označujeme rozsáhlý výpadek dodávek elektrické energie na velkém 

území po dobu desítek hodin nebo dnů, který zasáhne velké množství obyvatel. 

Takový výpadek může nastat v důsledku mimořádné události.  

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiPzti5mMDTAhVCnBoKHc37BBQQjRwIBw&url=https://www.moresteam.com/toolbox/fishbone-diagram.cfm&psig=AFQjCNGMcK7cD3lRKuLFbJK_-KhiiZePdQ&ust=1493229729012955
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V případě, že se jedná pouze o lokální výpadek (například část města), popřípadě 

je-li obnovena dodávka elektrické energie v řádu desítek minut až hodin, nejedná 

se o blackout.  Informace, že se jedná o skutečný blackout se všemi možnými 

důsledky a dopady může veřejnost obdržet postupně, se zpožděním dle vývoje 

situace. Délku trvání do obnovy dodávky energií nelze s určitostí předvídat.  

 

Důsledky blackoutu 

V případě blackoutu nebude možné využívat celou řadu technologií, kterou 

v dnešní době využívá každá moderní společnost. Nejsou zálohovány náhradní 

zdroje energie např. dieselagregáty, baterie.  

V první fázi výpadku:  

 běžné osvětlení v domácnostech, pouliční lampy; 

 zabezpečovací zařízení budov; 

 dopravní signalizační zařízení; 

 odstávka bankomatů; 

 omezená činnost nákupy v obchodech; 

 ochromená doprava (vlaky, tramvaje). 

 

Ve druhé fázi výpadku elektrické energie v řádu hodin dojde k: 

 výpadku dodávky pitné vody; 

 dodávek plynu a tepla; 

 výpadkům signálu mobilních operátorů; 

 svoz odpadu; 
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 nefunkčnost datových sítí. 

V pozdějších fázích v řádu desítek hodin bude docházet k dalším významným 

potížím: 

 v oblasti zásobování (potraviny, léčiva, pohonné hmoty); 

 v oblasti komunikace; 

 při fungování jednotlivých úřadů; 

 v oblasti bezpečnosti (narušení veřejného pořádku). 

Ne u každého výpadku elektrické energie se musí jednat o blackout. Může se 

například jednat o plánovanou odstávku elektřiny z důvodu údržby distribuční 

sítě. To lze ověřit například na úředních deskách nebo webových stránkách obcí, či 

místně příslušné distribuční společnosti (stránky jsou i během výpadku dostupné 

prostřednictvím například mobilních telefonů. Můžete si nechat zasílat informace o 

plánovaných odstávkách pro vaše odběrné místo také prostřednictvím SMS zpráv 

nebo emailem, bezplatně, a to přímo od společnosti EON. (Informace o odstávkách, 

2017) 

Existuje celá řada účinných nástrojů, pomocí kterých je možné mimořádným 

událostem v energetice předcházet, či je přímo řešit. Jedná se  

o nástroje, které vycházejí především z legislativních úprav, jako například 

vyhlášení předcházení stavu nouze a vyhlášení stavu nouze v energetice. Tyto 

stavy může provozovatel přenosové soustavy vyhlásit na celém území. Na 

vyhlášení těchto stavů přímo navazují provozní opatření v přenosové soustavě, 

která vychází z celé řady klíčových plánů (frekvenční, regulační, omezovací, 

vypínací) V případě, že by taková mimořádná událost ve značném rozsahu 

ohrožovala životy, zdraví, majetek a životního prostředí, může být vyhlášen 

některý z krizových stavů.  
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V této souvislosti mohou být přijímána orgány státní správy takzvaná krizová 

opatření, která spočívají například v omezení pohybu a pobytu osob na vymezeném 

území, práva pokojně se shromažďovat a podobně. Může být nařízena například 

evakuace osob, pracovní povinnost nebo pracovní výpomoc. (Blackout: 

Katastrofický scénář masivního výpadku elektřiny v Česku. Reflex [online]. 2014) 

(Blackout v Česku: Stoprocentně nebudeme připraveni nikdy., 2014) (Rady pro 

občany – BLACKOUT, 2016) 

2.6.1 Blackout a Česká republika 

Českou republiku nejvíce ohrožují především významné přetoky energie ze 

zahraničních rozvodných soustav. Především v Německu dochází k rozsáhlým 

změnám v elektrizační soustavě, které výrazně ovlivňují i Českou republiku – 

výroba elektřiny se čím dál více přesouvá na sever Německa, zatímco centra 

spotřeby se nacházejí spíše ve spolkových zemích na jihu a ve středu Německa. 

Zvýšená potřeba dálkového transportu tedy zvyšuje nároky na přenosovou 

soustavu nejenom v Německu (Folwarczny, Pokorný, 2006). 

Dalším možným ohrožením pro Českou republiku a její energetiku jsou 

povětrnostní podmínky. V roce 2007 zasáhl orkán Kyrril lesy, ale orkán Emma  

v roce 2008 poškodil elektrizační soustavu. Bylo poškozeno elektrické vedení  

V 415, které se týkalo šesti nosných stožárů 2 612 metrů vedení. Obnova vedení 

trvala dva týdny (Folwarczny, Pokorný, 2006). 

 

2.7 Příklad výpadku elektrické energie na území Statutárního 

města Kladna – 21. června 2012 

Příčinou vzniku výpadku elektrické energie byl požár v rozvodně elektrické 

energie na Dříni. V důsledku této skutečnosti zůstalo bez elektrického proudu více 

než 40 000 obyvatel středočeského města, což z jeho celkového počtu obyvatel cca 
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62 000, tvoří více než polovinu, cca 59 %. Bez elektrické energie byla i kladenská 

nemocnice, která je subjektem s nepřetržitým provozem. Do 35 sekund po výpadku 

elektrické energie naskočil náhradní zdroj (dieselagregát) a tím byla většina služeb 

zajištěna. Tento náhradní zdroj elektrické energie nepokrývá celou kladenskou 

nemocnici, např. na centrálním příjmu, který je umístěn v nové části nemocnice, byl 

po dobu výpadku elektrické energie přerušen příjem pacientů. Jednalo se o 

pacienty, u nichž bylo nutné vyšetření rentgenem, toto pracoviště je rovněž 

umístěno v nové části budovy. Z hlediska územního členění města byly výpadkem 

elektřiny postiženy všechny lokality mimo Ostrovce, Bressonu a části Rozdělova. 

Výpadek se rovněž nedotkl odběratelů napojených na elektrárenskou společnost 

Alpiq, vzhledem k vlastní distribuční soustavě této společnosti. Tento masivní 

výpadek proudu ochromil život města na přibližně 5,5 hod., v čase od 16:00 hod. do 

21:30 hod. (Frohlich, 2012) 
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3 CÍL PRÁCE 

     Jak je uvedeno v anotaci, cílem diplomové práce bude zhodnotit současnou 

situaci v připravenosti Oblastní nemocnice Kladno na případnou mimořádnou 

událost a navržení několika opatření pro zefektivnění příprav na evakuaci  

a zároveň na samotný proces.  

Pro dosažení cíle je nutno splnit následující body:  

o nastudování teoretických znalostí z různých zdrojů o evakuaci 

všeobecně; 

o nastudování teoretických znalostí z různých zdrojů o evakuaci se 

zaměřením na Oblastní nemocnici Kladno v případě mimořádné 

události; 

o vytvoření a distribuce dotazníkového šetření k verifikaci hypotéz;  

o zpracování a analýza získaných dat; 

o stanovení doporučení pro zefektivnění příprav na evakuaci.  

Výsledky budou zpracovány, porovnány a diskutovány v závěru práce a budou 

konfrontovány s mými hypotézami. Na základě verifikace hypotéz bude stanoveno 

doporučení pro zefektivnění příprav na evakuaci. 
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3.1 Hypotézy 

H1:  Zaměstnanci ON Kladno jsou informováni o připravenosti na blackout či 

 na jinou mimořádnou událost s eventuální nezbytnou následnou evakuací. 

H2: Krizový štáb nemocnice Kladno je připraven adekvátně zajistit záložní 

 zdroje v případě backoutu. 

H3: Nově vybudovaná budova ON Kladno je zásadně připravenější na blackout 

 oproti nemocnici původní. 
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4 METODIKA 

Použité metody výzkumu, charakteristika výzkumného souboru 

 Tato kapitola je zaměřena na vlastní výzkum s názvem “Evakuace se zaměřením 

na Oblastní nemocnici Kladno v případě blackoutu či jiné mimořádné události“. 

Výzkum se opírá o teoretická východiska práce a dále o odborné publikace 

zabývající se evakuací v případě blackoutu či jiné mimořádné události. Abych 

shromáždila co největší množství dat a zvýšila tak validitu a reliabilitu výzkumu, 

rozhodla jsem se, pro sběr dotazníku zaměstnanců ON Kladno. Výsledky tak 

přinášejí přehled o současné situaci. Dotazníkové šetření jsem provedla u 10 lékařů 

a u 38 respondentů nelékařských profesí. Výzkum práce je kvalitativní vzhledem k 

počtu odpovědí. Byl vytvořen dotazník, který je zaměřený na analýzu 

informovanosti a připravenosti na blackout či jinou mimořádnou událost 

s eventuální nezbytnou následnou evakuací. Celkový počet otázek  

v dotazníku je 13; forma otázek v dotazníku je výběr z možných nabízených 

odpovědí a vypisování odpovědí vlastních. Odpovědi byly vloženy  

a zpracovány programem Microsoft Excel. Výsledky jsou prezentovány pomocí 

slovního a grafického hodnocení. Cílem této části bylo zjistit celkovou připravenost 

jak teoretickou, tak i praktickou v případě blackoutu či jiné mimořádné události. 

Časový harmonogram 

2014  Výběr a zadání téma Diplomové práce 

2015 Sestavení osnovy diplomové práce a vyhledání validních 

zdrojů (odborná literatura, elektronické zdroje, studie, odborné 

články). 

2016   Sestavení otázek pro dotazník, úprava dotazníku. Distribuce 

dotazníku, sběr dat. 
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2017  Analýza dat z dotazníku, diskuze nad získanými výsledky 

z dotazníkového šetření. Vytvoření závěru.  

Do 19. 5. 2017 Odevzdání diplomové práce. 
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5 VÝSLEDKY 

5.1 Vyhodnocení dotazníkového šetření 

Celkem bylo do průzkumu zahrnuto 60 respondentů z řad lékařských  

i nelékařských profesí. Odpovědi jsem získala od 10 lékařů a 38 zaměstnanců 

nelékařské profese.  

Dotazník (viz příloha 1).  

Otázka číslo 1:  

Jste si dostatečně vědom (vědoma), kde najdete informace  

o případném postupu při  blackoutu či jiné mimořádné události s eventuální 

nezbytnou následnou evakuací?  

Z výsledku ano 37  ne 11 je patrné povědomí o informacích o případném postupu 

při blackoutu  či jiné MU s eventuální nezbytnou následnou evakuací. 

                                                          

 

 Obr. 5  - Zdroj: dotazníkové šetření, vlastní zpracování  

77%

23%

Jste si dostatečně vědom (vědoma), kde najdete informace 

o případném postupu při  blackoutu či jiné mimořádné události 

s eventuální nezbytnou následnou evakuací?

ano ne
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Otázka číslo 2:  

Jsou, dle Vašeho názoru, v krizových plánech informace  

o případném postupu při  blackoutu či jiné mimořádné události s eventuální 

nezbytnou následnou evakuací? 

Z výsledku ano 42  ne 6 je patrná informovanost o existenci krizových plánů. 

Z odpovědí také vyplynula neinformovanost o termínu blackout. Pod tímto 

pojmem si většina zaměstnanců představila výpadek elektrické energie na krátkou 

časovou jednotku. Pokud by se však jednalo o blackout v rozsahu jak je uveden viz 

výše, tedy o výpadku elektrické energie na velkém území a déle než 3 dny, pak 

připravenost na blackou má zcela jinou podobu. Významnou roli hrají i media, 

která tento termín mnohdy používají nevhodně. V krizových plánech, 

zpracovaných paní Mgr. Foubíkovou pro ON Kladno, není ani termín blackout 

uveden, je zde uveden pouze problém dlouhodobého výpadku elektrického 

energie.  

  

Obr. 6  - Zdroj: dotazníkové šetření, vlastní zpracování 

87%

13%

Jsou, dle Vašeho názoru, v krizových plánech informace 

o případném postupu při  blackoutu či jiné mimořádné 

události s eventuální nezbytnou následnou evakuací?

ano ne
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Otázka číslo 3:  

Víte, jak postupovat při  blackoutu či jiné mimořádné události s eventuální 

nezbytnou následnou evakuací? 

Z výsledku ano 36  ne 12 je patrné povědomí o konkrétním postupu při případném  

blackoutu  či jiné MU s eventuální nezbytnou následnou evakuací. 

 

 

     Obr. 7  - Zdroj: dotazníkové šetření, vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

75%

25%

Víte, jak postupovat při  blackoutu či jiné mimořádné 

události s eventuální nezbytnou následnou evakuací?

ano ne



53 

 

Otázka číslo 4:  

Jste informován (a), za jak dlouho od vzniku mimořádné události se začne 

připravovat evakuace a kdo evakuaci schvaluje. 

Z výsledků ano 14  ne 34 vyplývá nutnost důslednějšího a častějšího proškolení 

v této oblasti. 

 

Obr. 8  - Zdroj: dotazníkové šetření, vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

29%

71%

Jste informován (a), za jak dlouho od vzniku mimořádné 

události se začne připravovat evakuace a kdo evakuaci 

schvaluje.

ano ne
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Otázka číslo 5:  

Jsou edukační školení dostatečná pro adekvátní řešení blackoutu či jiné 

mimořádné události s eventuální nezbytnou následnou evakuací? 

Výsledek šetření ano 30 ne 18. Tato odpověď není zcela relevantní, neboť 

nekoreluje s odpovědí v předcházejících otázkách. 

 

 

Obr. 9  - Zdroj: dotazníkové šetření, vlastní zpracování                                                             

 

 

 

 

62%

38%

Jsou edukační školení dostatečná pro adekvátní řešení 

blackoutu či jiné mimořádné události s eventuální nezbytnou 

následnou evakuací?

ano ne
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Otázka číslo 6: 

 Víte, co bude na pracovišti funkční v případě výpadku elektrické energie a 

napojení pracovišť na náhradní zdroj? 

Z výsledku ano 43 ne 5 je patrná informovanost zaměstnanců o tom, co bude na 

pracovišti funkční v případě výpadku elektrické energie. 

 

Obr. 10  - Zdroj: dotazníkové šetření, vlastní zpracování                  

 

 

 

                                     

 

 

90%

10%

Víte, co bude na pracovišti funkční v případě výpadku 

elektrické energie a napojení pracovišť na náhradní zdroj?

ano ne
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Otázka číslo 7:  

Víte, které výtahy jsou evakuační? 

Z odpovědí ano 47 ne 1 je patrná informovanost o existenci evakuačních výtahů. 

Při detailnějším šetření možnosti využít evakuační výtah je nezbytná informovanost 

o evakuačním klíči a o jeho uložení v omezeném množství na vrátnici a recepci. 

 

 

Obr. 11  - Zdroj: dotazníkové šetření, vlastní zpracování 

 

 

 

Otázka číslo 8:  

98%

2%

Víte, které výtahy jsou evakuační?

ano ne
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Máte na pracovišti nějaký náhradní zdroj světla při výpadku elektřiny 

Výsledek tohoto šetření je velmi příznivý. Ano 46 ne 2. Je otázkou, jaké náhradní 

zdroje měli zaměstnanci na mysli. Je možné, že někteří zaměstnanci zaměnili pojem 

náhradní zdroj na pracovišti za náhradní zdroj (dieselagregát) pro nemocnici. Při 

posledním výpadku byl nejčastěji používán mobilní telefon jako náhradní zdroj 

elektrické energie, který měl jen časově omezenou funkci. ÚKM doporučuje 

kontrolu stavu, počtu a funkčnosti náhradních zdrojů ve formě baterky, popř. 

čelovky. Ty byly nakoupeny před přibližně deseti lety, což nabízí otázku, jsou zcela 

funkční?   

 

 

Obr. 12  - Zdroj: dotazníkové šetření, vlastní zpracování                                                            

 

 

Otázka číslo 9:  

96%

4%

Máte na pracovišti nějaký náhradní zdroj světla při výpadku 

elektřiny

ano ne
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Víte, co znamená barevné rozlišení zásuvek na zrekonstruovaných nebo 

nových pracovištích? 

Výsledek tohoto šetření je velmi příznivý. Ano 41 ne 7. Barevné zásuvky (bílá, 

zelená, žlutá, oranžová a červená) jsou používány pouze v zrekonstruovaných 

budovách. V původních částech monobloku a dalších nerekonstruovaných 

budovách areálu jsou pouze bílé zásuvky, které jsou všechny zálohované  

DA – vypadnou a do cca dvou minut najedou na náhradní zdroj a fungují.                                                      

 

Obr. 13  - Zdroj: dotazníkové šetření, vlastní zpracování.  

 

 

 

Otázka číslo 10:  

85%

15%

Víte, co znamená barevné rozlišení zásuvek na 

zrekonstruovaných nebo nových pracovištích?

ano ne
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Uveďte možné způsoby informovanosti o právě probíhající mimořádné 

události.  

    

 

Na základě odpovědí je patrná znalost o způsobu předávání informací o právě 

probíhající mimořádné události. K těmto odpovědím je nutné v rámci dalšího 

školení připomenout intranet, který je pro možné řešení MU zcela zásadní. Intranet 

podává ucelené informace k problematice MU, ale i bezpečnostních opatření. 

V případě Blackoutu je nutné zajistit spojku v podobě určené osoby k účelu 

předávat informace osobně po jednotlivých odděleních 

Otázka číslo 11:  

Jaké náhradní elektrické zdroje elektrické energie máte v případě blackoutu 

v ON Kladno k dispozici? 

   

 

Na základě odpovědí je patrná znalost o možnostech náhradního elektrického 

zdroje v případě blackoutu v ON Kladno. 

 

 

Otázka číslo 12: 

SMS, Rozhlas, recepce, telefon, hlásič, TV, ústní podání, siréna, ostraha, 

vrátnice, PC, vedoucí pracovník. 

Dieselagregát 
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 Na kolik hodin máte vyčleněné vlastní zásoby benzínu/nafty pro výrobu 

elektrické energie? 

   

 

Diesel Agregát je schopen zajistit v případě nedostatku elektrické energie chod 

nemocnice po dobu šesti až osmi hodin. I tato informace není zcela přesná. Roli 

hraje denní doba. Dále pak s prodloužením doby vyžití tohoto náhradního 

elektrického zdroje je nutné postupovat úsporným režimem. Např. možnost 

odpojení části méně potřebného obvodu v nově zrekonstruované nemocnici. Tento 

úsporný režim ve staré budově nemocnice Kladno není možný. ON Kladno má 

uzavřenou smlouvu s COBALTEM společnost ARMEX oil s.r.o. o zajištění dopravy 

pohonných hmot do dieselagregátu do 12 hodin. 

Otázka číslo 13:  

Máte zpracovaný Plán krizové připravenosti, kde je vypracován konkrétní 

scénář fungování ON Kladno za krizové situace narušení dodávek elektrické 

energie velkého rozsahu? 

    

 

Tajemník útvaru krizového managementu Mgr. Foubíková má vypracovaný Plán 

krizové připravenosti (viz. příloha 2), kde je vypracován konkrétní scénář 

fungování ON Kladno za krizové situace narušení dodávek elektrické energie 

velkého rozsahu. Ten však není, jak je uvedeno výše, pro případ blackoutu. 

Nevím  

Ano – intranet, Ne, Nevím, Asi ano,  
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6 DISKUZE 

Předmětem diskuze je především odpověď na otázku, kterou se zabývali autoři 

příspěvku“ Evakuace nemocnice - je někdo skutečně připraven?“ Urbánek a kol. 

vážně pochybují o tom, že je některá nemocnice opravdu stoprocentně připravena 

na evakuaci. Často se všichni spoléháme na všespasitelný IZS.  Nemocnice mají 

podrobně zpracovaný evakuační plán se scénářem určujícím detailně úkoly celku, 

ale i jednotlivce, konkrétní popis únikových cest, jasně stanovené shromaždiště.  

V evakuačním plánu jsou uvedeny i odlišené označení osob provádějících evakuaci. 

Přesto i perfektně připravené nácviky často odhalí jejich neproveditelnost. 

(Urbánek a kol., 2013) 

Mimořádná událost (živelné pohromy, havárie a katastrofy) nebo krizové situace 

(v době války, válečného stavu, výjimečného stavu a nouzového stavu) můžou 

nastat kdykoliv a kdekoliv a Česká republika není výjimkou. 

Nejdůležitějším opatřením na minimalizaci negativních následků mimořádné 

události jakéhokoliv původu je ochrana obyvatelstva, která může být provedena 

jeho ukrytím nebo evakuací. (Kyselák, 2012) 

Evakuaci lze charakterizovat jako souhrn činností řídících a výkonných složek, 

zaměřených na včasné a organizované vystěhování obyvatelstva, přemístění 

věcných prostředků a zvířat nebo vyprázdnění ohrožených částí území ve 

stanoveném pořadí při mimořádné události v míru nebo za války, válečného stavu 

státu v prostoru a času do míst, ve kterých je pro osoby zajištěno ubytování  

a stravování, pro zvířata ustájení a pro věcné prostředky uskladnění. (Kyselák, 2012) 

Slovo „blackout“ pochází z angličtiny ze spojení slov „black“ a out“. Jako 

podstatné jméno počitatelné v původním používaném významu – bezvědomí, 

krátké období bezvědomí. (Cambridge International Dictionary of English, 2001,132 

str.) 

http://www.akutne.cz/res/publikace/8-9-urbanek-evakuace-meka-b13-compatibility-mode.pdf
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Původní definice významu slova „blackout“ v překladu do češtiny byla značně 

omezená. Akademický slovníku cizích slov: „Blackout“ popisuje jako totální 

výpadek elektrického proudu ve velkém městě;“ (Petráčková, Krause, 2001, 106. str). 

O vlastním významu slova „blackout“ v rámci energetiky můžeme mluvit jako o 

plošném výpadku elektřiny na velkém území. (Kuchta, 2010) 

Možnosti vzniku blackoutu je stálou hrozbou. Odborná literatura se se touto 

problematikou zabývá z různých úhlů pohledu, zatímco zahraniční materiály řeší 

zejména příčiny výpadků elektrické energie, tuzemské zdroje se zabývají jak 

příčinami blackoutu, tak prevencí a způsoby, jak takovým výpadkům předcházet. 

Faktem zůstává, že na našem území zatím nedošlo k plošnému výpadku 

elektrické energie na velkém území a v delším časovém úseku.  Místní výpadek 

elektrické energie jsme zaznamenali např. v Kladně, v roce 2012. Příčinou výpadku 

elektrické energie byl požár elektrické rozvodny na Dříni.  Jak uvádí Fröhlich ve své 

diplomové práci a Kličková ve své bakalářské práci, výpadek elektrického proudu 

měl negativní  dopad  na část města na 5,5 hod. Bez elektrického proudu bylo více 

než 40 000 obyvatel. Bez elektrické energie byla i kladenská nemocnice. Do 35 

sekund po výpadku elektrické energie naskočil náhradní zdroj (dieselagregát) a tím 

byla většina služeb zajištěna. Tento náhradní zdroj elektrické energie nepokrýval 

celou kladenskou nemocnici. V nové části nemocnice, kde je centrální příjem 

pacientů, bylo nezbytné po dobu výpadku elektrické energie přerušit příjem 

pacientů, u kterých bylo nezbytné vyšetření rentgenem. (Kličková, 2015) 

K výpadku elektrické energie může dojít na třech úrovních. První úroveň je 

přímo u výrobce elektrické energie. Druhá úroveň je v oblasti přenosové sítě a třetí 

úroveň je přímo u spotřebitele. (Tůma a kol., 2006) Nejčastěji uváděné příčiny 

možného vzniku blackoutu je vysoká spotřeba elektrické energie v letních měsících 

na základě zvyšujícího se počtu používaných klimatizací; minimální produkce 

větrných elektráren při bezvětří, kdy jejich výkon je nahrazován přenosem elektřiny 
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z jiných zdrojů (často na velké vzdálenosti); chyby  

v koordinaci při propojení národních soustav. (Kuchta, 2009) Dále jsou to přenosy 

velkých objemů na hranici zatížitelnosti přenosové sítě, včasné nerozpoznání 

poruchy a její kaskádovité šíření a snížená míra komunikace a koordinace mezi 

dispečery různých provozovatelů. (Kuchta, 2010) Další možné příčiny blackoutu 

jsou selhání lidského faktoru, zničení jedné nebo více úrovní přenosu elektrické 

energie, negativní působení přírodních živlů, možný teroristický útok či vojenský 

útok za válečného stavu. (Vejmelka, 2005)   

Jak uvádí ve své diplomové práci (Böhm, 2011) Klein, Rosenthal a Klausner (2005) 

vytvořili studii vyhodnocující problémy v oblasti zdravotnictví, které se během 

blackoutu objevily.  V rámci komunikace se objevil problém s nefunkčností 

nemocničních pagerů, příjem mobilních telefonů byl sporadický. Síť internetu  

a intranetu byla nedostupná (kolaps routerů).  Trunkový komunikační systém ZZS 

přestal fungovat. Na podkladě sporadického informování personálu nemocnic  

z řídícího krizového centra docházelo k dezinformacím a vzniku „šeptandy  

a fámám“. Nebyly k dispozici aktualizované seznamy pro přivolávání lékařů  

a personálu. V nemocnicích byly posléze vyhodnoceny problémy, které vznikly 

nedostatkem proudu. Identifikovány byly v oblasti výpočetní techniky – krach 

počítačové sítě, což mělo za následek nefungující propojení laboratoří a dalších 

zařízení sloužících pro vyšetřování. Dále došlo ke ztrátě negativního tlaku na 

izolační jednotce, nefunkčnosti tomografu, nefunkčnost lednic s léčivy, serverů 

internetu a intranetu a většiny výtahů z důvodu chybějících náhradních zdrojů 

elektrické energie. (Klein, Rosenthal, Klausner, 2005) 

V případě přerušení dodávky elektrické energie do měst a obcí je možné dle 

Fröhlicha postupovat podle tzv. Individuálního opatření (nesystémová), nebo podle 

kolektivního opatření (systémová). 
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Individuální opatření jsou zajišťovaná záložními zdroji elektrické energie, jako 

jsou např. UPS, elektrocentrála nebo dieselagregáty. Jedná se o zdroje, které zajišťují 

dodávku jednotlivých subjektů, mohou být využívány pro potřeby konkrétního 

objektu. Jejich činnost je v omezeném režimu. 

Kolektivní opatření umožňuje zajistit tzv. krizové zásobování elektrickou energií 

s následným zajištěním návaznosti fungování postiženého teritoria při přerušení 

dodávky elektrické energie. Tato opatření jsou založená na aplikaci principu 

ostrovního provozu.  Aplikace tohoto ostrovního provozu zajistí městu elektrickou 

energii v tzv. nouzovém stavu označovaném jako „Grayout“ tedy neponoří město 

do úplné tmy a udrží minimální provozní chod nejdůležitějších objektů daného 

území, přesto nezajistí postiženému území elektrickou energii v plné výši. 

(Svoboda, 2011) 

Pod vedením primátora Hudečka proběhlo cvičení Blackout 2014 na území Prahy 

a částečně na území Středočeského kraje ve dnech 26. 2. 2014 v době od 08:00 – 18:00. 

Tohoto cvičení se zúčastnilo krizové řízení základních složek integrovaného 

záchranného systému hlavního města Prahy. Toto cvičení simulovalo problematiku 

dlouhodobého přerušení dodávek elektrické energie na dobu tří dnů. (Kličková, 

2015) 

Brig. gen. Ing Andor Šándor označil výpadek elektřiny, jako závažnou 

bezpečnostní hrozbu v nemocnicích.  Domnělý blackout prokázal nedostatečnou 

připravenost na zásah v krizi pomocí Integrovaného záchranného systému. 

“V Praze je v jednom momentě asi 13000 nemocných, 1000 z nich je napojeno na 

život podporující přístroje. V případě rozsáhlého výpadku elektrické energie jsou 

tito lidé prvními oběťmi. I pokud by tito pacienti byli umístěni na jednom místě, 

v jednom pavilonu, tak 196 hasičů příslušného ZHS není schopno v jednom 

okamžiku pomoci 1000 lidem, a to ani v případě, kdyby se kromě této události nic 

jiného nekonalo“. Varoval brig. gen. Ing. Šandor a poukázal na fakt, že stát zrušil 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Brigádní_generál
https://cs.wikipedia.org/wiki/Inženýr
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složky civilní obrany jako relikt komunismu, aniž by je nahradil odpovídajícím 

počtem „záchranářů pro krizové situace“. 

Další problém, který  brig. gen. Ing Andor Šándor při domnělém  blackoutu 

odhalil, je na oddělení porodnice. Nevybavenost náhradním zdrojem  

u inkubátorů.  Tedy na spuštění kritické mimořádné události nepotřebujeme 

blackout, stačí pouze překopnutý kabel, který zásobuje jen tento jeden pavilon. Tuto 

krizovou situaci podtrhne i skutečnost, že na převoz novorozeňat, je v Praze 

vyčleněna jediná speciální sanitka. Další faktický problém generál spatřuje 

v umístění operačních sálů v horních patrech nemocnice v případě nefunkčnosti 

evakuačních výtahů.  Konfrontace otázek při setkání generála s účastníky manažerů 

hlavního města Prahy prokázaly nedostatečné zabezpečení proti vnějším krizovým 

situacím a možná ani těm vnitřním. (Šándor, 2014) 

Dále Šándor v rozhovoru k pražskému cvičení pro Security magazín, zmiňuje 

problém v oblasti telekomunikací.  Mobilní operátoři nemají dostatečné kapacity 

náhradních zdrojů. Fungovali by pouze po určitou dobu prostřednictvím UPS. 

(Kličková, 2015)  

Mimořádné události v Oblastní nemocnici Kladno, jednalo se o plánované  

i neplánované akce, jejichž součástí bylo zjistit připravenost personálu celé 

nemocnice na případné mimořádné události. Jednalo se například o tyto události - 

plánovaný výpadek elektrické energie v červnu 2009 (neděle) a v listopadu 2009 

(neděle); neplánovaný výpadek elektrické energie z důvodu požáru říjen 2009 

(sobota) a neplánovaný výpadek elektřiny  z důvodu vyhořelé trafostanice ve městě 

Kladno 20.11.2016  23:30 – 01:30. 

Plánovaný výpadek elektrické energie v červnu 2009. Bez elektrické energie byla 

část monobloku – dětské oddělení, gynekologické oddělení, ORL, oční, kožní, JIP 

ortopedická a chirurgická. Ostatní oddělení bez výpadku elektrické energie, přesto 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Brigádní_generál
https://cs.wikipedia.org/wiki/Inženýr
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jsou ve hrozbě výpadku z důvodu přetížení. Byly zrušeny operace  

a odloženy akutní příjmy. Pro všechna oddělení zrušeny zobrazovací vyšetření  

a dále byla odstavena laboratoř. Velkou hrozbou byla i nemožnost využívat výtahy, 

v provozu byl pouze výtah s využitím evakuačního klíče. 

ÚKM  bylo informováno o plánované akci týden předem. Bylo vyhodnoceno 

jako nedostatečný čas. Byl vypracován dokument s návodem opatření jak při této 

mimořádné události postupovat. Bylo svoláno zasedání vedoucích pracovníků 

jednotlivých oddělení. Nezbytná opatření: odklon příjmů. Příjem akutních pacientů 

je zajištěn v nemocnici Motol a nemocnice Slaný. DZS navýší o dva řidiče a 

dispečerku pro odvoz případných rodiček, dětí, a odvoz statim odběrů. Rozvoz 

stravy, přesun krve z mrazáku na HTO, doplnit baterie do náhradních zdrojů, 

zajistit. Vedoucí pracovníci obdrželi SMS o právě probíhající akci a o nezbytných 

informacích ke krizové situaci. 

Pozitivně byla vyhodnocena spolupráce se ZZS, informovanost 

prostřednictvím SMS zpráv, disciplinovanost zaměstnanců, pozitivně byla 

hodnocena i náhradní stravovací forma v podobě balíčků. 

Negativně byla vyhodnocena pozdní komunikace před začátkem akce. 

Pozdní informovanost o akci před začátkem na ÚKM a k vedoucím pracovníků. 

Vedoucí pracovníci nedomýšleli důsledky dané MU. Na dětském oddělení zjistili 

problém s tepelnou úpravou mléka, byl zajištěn pouze plynový vařič. Problém se 

spatřoval i s transportem krve. 

Neplánovaný výpadek elektřiny  z důvodu vyhořelé trafostanice ve městě 

Kladno 20.11.2016  23:30 – 01:30. Sepnul se náhradní zdroj. Při opakovaném výpadku 

a přepnutí na náhradní zdroj došlo k závadě dieselagregátu – vyhořelá pojistka. 

Celá nemocnice po dobu 20 minut bez dodávky elektřiny. Vzhledem k nočnímu 

režimu, nedošlo k vážnějším škodám. 
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Pokud, by došlo k výpadku elektřiny po delší dobu, nastal by problém 

s nefunkčním intranetem, problém s přenosným telefonem, problém se zavíráním a 

otvíráním elektrických dveří. Z důvodu totálního výpadku okruhů zálohovaných 

dieselagregátem by valná většina UPS nevydržela zásobovat systémy záložní 

elektrickou energií a systémy by byly vypnuty. U koncových UPS je předpokládaná 

doba obnovení zálohovaných okruhů maximálně 15 – 20 minut dle zatížení. 

Z těchto důvodů byla odstavena část datové sítě, vypnula se pomocná UPS a PACS 

archivu (obrazová dokumentace). 

Při otevření nové budovy v Oblastní nemocnici Kladno se konalo cvičení 

s figuranty. V nemocnici je 513 lůžek, vyvstává otázka, kam a jak rychle je 

nemocnice schopna umístit pacienty do domácí péče nebo do jiného zařízení 

v případě mimořádné události.  

Jednou z možností mimořádné události může být požár. Při požáru nedojde 

k výpadku elektřiny, naopak k jejímu vypnutí. (Foubíková, H., Oblastní nemocnice 

Kladno, březen 2017) 

Funkce elektronického požárního systému (EPS) Oblastní nemocnice Kladno. Při 

zakouření jednoho čidla se ozve alarm v centrální recepci, od tohoto okamžiku má 

pracovník recepce cca. dvě minuty na zjištění zdroje poplachu  

a možného ohrožení. V této době lze EPS vypnout, aniž by došlo ke spuštění 

zvukové signalizace a přechod na režim ohrožení – vypnutí přívodu elektřiny – toto 

lze udělat pouze, pokud nebezpečí nehrozí. 

Při zakouření dvou a více čidel nebo při sepnutí červeného tlačítka hlásiče 

požáru se systém sám okamžitě spíná a začíná příprava na možnou evakuaci. 

Ozývá se zvuková signalizace, režim budovy přechází na řízenou evakuaci. 

Elektřina zůstane funkční. K odpojení dojde pouze při ručním sepnutí buď 

pracovníkem recepce, nebo hasičem.  
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Dokud nebude potvrzeno přímé ohrožení, je hlášeno upozornění na možné 

nebezpečí a pohotovostní režim budovy. Probíhá pouze příprava na možnou 

následnou evakuaci. Pokud je nebezpečí potvrzeno, vyzývá hlášení evakuačního 

rozhlasu k evakuaci a opuštění budovy, jsou přivoláni hasiči. Začíná evakuace, 

kterou bude řídit velitel zásahu HZS. 

V případě mimořádné události v ON Kladno (výpadek elektrické energie, 

v nejhorším případě blackoutu), využijeme náhradního zdroje, dieselagregátu, 

který při plné nádrži, za normálního chodu nemocnice, vydrží až 8 hodin. Zasedne 

krizový štáb Oblastní nemocnice Kladno, který rozhodne o následně provedených 

krocích, jako je například vypnutí částí budov. Zde vidíme rozdíl mezi starou a 

novou budovou. Stará budova se vypne buď úplně celá, nebo vůbec.  Pouze nová 

budova má možnost rozdělit na obvody a zachovat jen důležité obvody provozu 

v úsporném režimu. Tímto nouzovým režimem prodloužíme dobu fungování na 

náhradním zdroji. Výtahy by nefungovaly, situaci by museli řešit hasiči, popřípadě 

by evakuace pacientů probíhala po schodišti. K dispozici by byl krizový telefon, 

který by zajistil komunikaci pouze s krajem a složkami IZS. Následovalo by 

aktivování evakuačního plánu. (viz. příloha 3) Zaměstnanci nemocnice jak 

uvedeno výše, jsou informováni o funkci barevných zásuvek. 

Evakuace je jedním z hlavních způsobů ochrany životů a zdraví pacientů a 

zaměstnanců při vzniku MU nebo KS. Evakuace se provádí vždy na příkaz 

vedoucího zaměstnance nebo jeho zástupce.  Evakuace se vyhlašuje při vzniku MU 

vyplývajících z vnitřních a vnějších, dále podle rozhodnutí KŠ kraje při vyhlášení 

krizového stavu. Hlavní zásady a opatření provedení evakuace jsou uvedeny v 

Evakuačním plánu Oblastní nemocnice Kladno. 

V areálu je určeno místo s nepřetržitou službou, kam lze v případě potřeby 

předat zprávu o hrozící nebo vzniklé mimořádné události v areálu – ohlašovna 

požáru (mimořádné události). Toto místo a spojení na něj musí znát všichni 
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zaměstnanci (pacienti). V každé budově je určeno místo, kam lze v případě potřeby 

předat signál o vyhlášení evakuace areálu. V každé budově je určeno místo, odkud 

je možno provést vyhlášení evakuace v budově.  Za přípravu  

a provedení evakuace pacientů, zaměstnanců a materiálu odpovídají vedoucí 

pracovníci jednotlivých organizačních útvarů (oddělení). V případě jejich 

nepřítomnosti pak jejich zástupci Řídícího evakuace areálu musí znát všichni 

vedoucí zaměstnanci v areálu   

Evakuace pacientů a zaměstnanců z budovy se provádí neprodleně v případě 

ohrožení budovy na základě rozhodnutí řídícího evakuace zdravotnického zařízení 

nebo na pokyn velitele zásahu. Evakuace pacientů a zaměstnanců  

z budovy se provádí na určená shromaždiště v areálu nebo do určených prostorů v 

jiných budovách. Přípravu na evakuaci pacientů a zaměstnanců řídí vedoucí 

pracovníci jednotlivých organizačních útvarů (oddělení) nebo jejich zástupci. 

Evakuaci z budovy řídí přítomný velitel zásahu jednotky IZS. Návrat do budovy je 

organizován až na příkaz oprávněné osoby (velitel zásahu).   

Evakuace mimo areál se provádí v případě ohrožení celého areálu. Evakuace 

pacientů a zaměstnanců mimo areál se provádí na určená shromaždiště mimo areál 

Evakuaci pacientů a zaměstnanců mimo areál řídí určený řídící evakuace 

zdravotnického zařízení.  Mimo pracovní dobu provést okamžitě svolání všech 

zaměstnanců. Evakuace zaměstnanců z jednotlivých budov je prováděna po 

organizačních útvarech (odděleních) pod vedením jejich vedoucích zaměstnanců  

a je koordinována řídícím evakuace zdravotnického zařízení Řídící evakuace 

zdravotnického zařízení organizuje i návrat do areálu.   

Jak uvádí Foubíková, HZS Středočeského kraje zpracovalo novou analýzu rizik 

pro území Středočeského kraje. Na této činnosti se aktivně podíleli zástupci všech 

obcí s rozšířenou působností ve Středočeském kraji. Analýza rizik byla zpracována 

pomocí metodiky - Provedení multikriteriální analýzy rizik - Úroveň kraj /ORP. Na 
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základě této analýzy bylo určeno 16 rizik, která byla určena jako podmínečně 

přijatelná. Tato rizika budou řešena v rámci Havarijního plánu Středočeského kraje. 

Dále bylo určeno 15 rizik, která byla určena jako nepřijatelná. Tato rizika budou 

řešena v rámci krizového plánu Středočeského kraje. 

HZS Středočeského kraje nyní intenzivně pracuje na problematice dlouhodobého 

výpadku elektrické energie – zajištění fungování základních služeb pro obyvatele, 

možnost nastavení tzv. „ostrovního systému“ (při úplném výpadku je možné 

zajistit omezené zásobování elektrickou energií z jiných zdrojů). 

Dle požadavků HZS Středočeského kraje zpracoval Odbor zdravotnictví KÚ 

přehled o pokrytí veškerých lůžkových zařízení na území Středočeského kraje 

náhradními zdroji elektrické energie. 

Na základě požadavku pro výstavbu „ostrovního systému“ byl předán seznam 

veškerých lůžkových zdravotnických zařízení s určením priority pro náhradní 

zásobování elektrickou energií. Veškerá lůžková zdravotnická zařízení na území 

Středočeského kraje vyjma lázeňských zařízení byla určena jako nejvyšší priorita.  

(Foubíková, 2017) 

Hypotéza č.1:  

Zaměstnanci ON Kladno jsou informováni o připravenosti na blackout, či na 

jinou mimořádnou událost s eventuální nezbytnou následnou evakuací 

Z výsledku  předložených dotazníků vyplynula odpovídající informovanost 

zaměstnanců ON Kladno o připravenosti na blackout či jinou mimořádnou událost 

s eventuální nezbytnou následnou evakuací. Pravidelná školení staničních i 

vedoucích jednotlivých oddělení jsou adekvátním podkladem pro připravenost na 

mimořádnou událost. Otázkou však je, na jaké úrovni probíhají jednotlivá školení 
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na dané téma ostatních zaměstnanců nemocnice Kladno, kteří nejsou ve vedoucí 

úloze. 

Zaměstnanci jsou informováni o nezbytnosti provádět nácvik evakuací ve 

zdravotnickém zařízení. Součástí pravidelného školení je i připomenutí jak 

postupovat v rovině právní, tak v rovině praktické. Tedy postupovat dle zákona  

č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, kde se pojednává  

o nezbytnosti zajistit vůči zaměstnancům dotčeným předpokládanou mimořádnou 

událostí opatření uvedená v § 24 odst. 1 písm. b) tohoto zákona. Evakuace je jedna 

z možností řešení mimořádné události 

Hypotéze č. 2:  

Krizový štáb nemocnice Kladno je připraven adekvátně zajistit záložní zdroje 

v případě backoutu. 

Tajemník útvaru krizového managementu Mgr. Foubíková má vypracovaný Plán 

krizové připravenosti, kde je vypracován konkrétní scénář fungování Oblastní 

nemocnice Kladno za krizové situace narušení dodávek elektrické energie velkého 

rozsahu. Ten však není, jak uvedeno výše, pro případ blackoutu. 

 

Hypotéze č. 3:  

Nově vybudovaná budova ON Kladno je zásadně připravenější na 

blackout oproti nemocnici původní 

V případě výpadku elektrické energie by zasedl krizový štáb nemocnice, který 

by rozhodl, jaké obvody se mohou vypnout a jaké se musí ponechat zapnuté pro 

udržení životních funkcí pacienta (vedoucí ÚKM – útvar krizového managementu). 

Je zde možnost vypnout celou budovu. Zde vidíme rozdíl mezi starou a novou 

budovou. Stará budova se vypne buď úplně celá, nebo vůbec, novou budovu lze 

rozdělit na obvody a zachovat jen důležité obvody, které jistí např. JIP, ARO, a 
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operační sály. Tímto nouzovým režimem prodloužíme dobu fungování na 

náhradním zdroji. 
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7 ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo zhodnotit současnou situaci v připravenosti Oblastní 

nemocnice Kladno na případnou mimořádnou událost a navržení několika opatření 

pro zefektivnění příprav na evakuaci a zároveň na samotný proces. 

Prostředkem k dosažení tohoto cíle bylo nastudování teoretických poznatků o 

dané problematice a následně dotazníkové šetření mezi zaměstnanci ON Kladno 

z řad lékařských i nelékařských profesí. Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 

48 respondentů.  

Na základě výsledků mého šetření a na základě plánovaných i neplánovaných 

mimořádných událostí v Oblastní nemocnici Kladno navrhuji tato opatření pro 

zefektivnění příprav na evakuaci a zároveň na samotný proces: 

 Důslednější proškolení vedoucích pracovníků s kontrolou následné 

informovanosti všech zaměstnanců ON Kladno. 

 Navázání spolupráce při  pravidelném proškolování zaměstnanců 

kompetentním odborníkem v profesi hasič. 

 V případě „blackoutu“ pověřit odpovědného člověka k zajištění 

informovanosti o MU. Tedy zajistit náhradní zdroj informovanosti 

v případě nefunkčnosti mobilních telefonů. 

 Probíhá pravidelná revize dieselagregátů elektrikářem minimálně 

jedenkrát za měsíc vždy v sobotu. 

 Informovanost o náhradním zdroji osvětlení v podobě přenosné baterie. 

Mobilní telefon se prokázal nefunkčním. 

 Pravidelné ověřování připravenosti na mimořádnou událost 
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 Pravidelné ověřování osobních kontaktů na vedoucí zaměstnance  

a následně kontrola zpětné vazby. 

 Plánovaná další mimořádná událost na říjen 2017 s figuranty. Otázkou je, 

zda toto cvičení bude dostatečně efektivní. U figuranta nebude přítomen 

stres a strach, tak jako u pacienta. 

 Považuji za důležité také zmínit smlouvu o smlouvě budoucí, která platí 

pro: 

- sanitáře z PP kliniky pro rozvoz pacientů, nejprve by však řešili svoje 

pacienty 

- ČSAD spíše při hoření, přeprava mobilních pacientů 

- COBALT – společnost Armex oil s.r.o, zavazují se do 12 hodin 

poskytnout zásoby (do dieselagregátu se používá jinak upravená). 

Tady spatřuji problém v dodatku smlouvy, kde je uvedeno nedodání PHM 

v případě živelné pohromy. 

Výsledek této diplomové práce prokázal velmi dobrou současnou situaci  

v připravenosti zaměstnanců v otázkách postupu při mimořádné události 

v Oblastní nemocnici Kladno. A byl podkladem pro opatření, které povedou  

k zefektivnění příprav na evakuaci a zároveň na samotný proces. 
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8 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

CAM  – centrum akutní medicíny 

ČR  – Česká republika  

DA  – dieselagregát 

EVA  – evakuace  

HZS  – hasičský záchranný sbor  

IS  – informační systém  

IZS  – integrovaný záchranný systém  

JIP  – jednotka intenzivní péče  

MU  – mimořádná událost  

ON  – oblastní nemocnice  

OSN  – organizace spojených národů  

PACS  – archivační dokumentace  

PHM – pohonné hmoty  

ÚKM  – útvar krizového managementu  

UPS  – záložní zdroj  
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PŘÍLOHY 

Příloha 1: Dotazník 

Otázka číslo 1: Jste si dostatečně vědom (vědoma), kde najdete informace  

o případném postupu při  blackoutu či jiné mimořádné události s eventuální nezbytnou 

následnou evakuací? 

 

Otázka číslo 2: Jsou, dle Vašeho názoru, v krizových plánech informace  

o případném postupu při  blackoutu či jiné mimořádné události s eventuální nezbytnou 

následnou evakuací? 

 

Otázka číslo 3: Víte, jak postupovat při  blackoutu či jiné mimořádné události 

s eventuální nezbytnou následnou evakuací? 

 

Otázka číslo 4: Jste informován (a), za jak dlouho od vzniku mimořádné události se začne 

připravovat evakuace a kdo evakuaci schvaluje. 

 

 

Otázka číslo 5: Jsou edukační školení dostatečná pro adekvátní řešení blackoutu či jiné 

mimořádné události s eventuální nezbytnou následnou evakuací? 

 

Otázka číslo 6: Víte, co bude na pracovišti funkční v případě výpadku elektrické energie 

a napojení pracovišť na náhradní zdroj? 
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Otázka číslo 7: Víte, které výtahy jsou evakuační? 

 

Otázka číslo 8: Máte na pracovišti nějaký náhradní zdroj světla při výpadku elektřiny 

 

Otázka číslo 9: Víte, co znamená barevné rozlišení zásuvek na zrekonstruovaných nebo 

nových pracovištích? 

 

 

Otázka číslo 10: Uveďte možné způsoby informovanosti o právě probíhající mimořádné 

události.  

    

 

 

Otázka číslo 11: Jaké náhradní elektrické zdroje elektrické energie máte v případě 

blackoutu v ON Kladno k dispozici? 

   

 

 

Otázka číslo 12: Na kolik hodin máte vyčleněné vlastní zásoby benzínu/nafty pro výrobu 

elektrické energie? 
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Otázka číslo 13: Máte zpracovaný Plán krizové připravenosti, kde je vypracován 

konkrétní scénář fungování ON Kladno za krizové situace narušení dodávek elektrické 

energie velkého rozsahu? 
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Příloha 2: Plán krizové připravenosti Oblastní nemocnice Kladno 

1.Plán energetické bezpečnosti zdravotnického zařízení Kladno  

Generátory elektrické energie: 

Název:  Náhradní zdroj  - Cummins, DA C 1675 - D5A  

Max. výkon:  1675 kW  

Napojené budovy: Budova G Budova H (kuchyně) Budova TRN Budova 

monobloku (členění A, B, C, D) Budova patologie Budova J (provozní, doprava) 

Budova E (Niederleho pavilon) Budova L (vrátnice, trafostanice) Centrum akutní 

medicíny (CAM)  

Palivo:  upravená nafta  

Zásoba PHM:  3000 l 

Umístění:  Budova L (vrátnice, trafostanice) / Hospodářský dvůr - vedle 

trafostanice z ul. Vančurova 

 Poznámka: Pro celý areál při výpadku elektřiny; 1x měsíčně pravidelná zkouška. 

Spotřeba nafty pouze při spuštění. Nové a zrekonstruované budovy nemají 

komplexní pokrytí, na DA jsou napojeny jen některé okruhy, VDO  

a DO jedou i na UPS. Dohoda - čerpací stanice Cobalt - do 12 h dodají upravenou 

naftu do DA. Údržba zodpovídá za zajištění chodu nemocnice při výpadku 

elektřiny. 

 Zálohování zásuvek při vypnutí elektřiny 

- Bílá zásuvka (MDO) málo důležitý obvod, při výpadku elektřiny není 

funkční. 

- Zelená zásuvka (DO) důležité obvody, je napájena z náhradního 

zdroje, při výpadku elektřiny vypadne a do přibližně  dvaceti sekund 

opět naskočí.  
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- Žlutá zásuvka (ZIS) zdravotnická izolovaná soustava signalizuje 

závadu, je jištěná dieselagregátem, ale na přibližně  dvacet sekund při 

výpadku elektřiny vypadne a opět naskočí. Zapojují se do ní 

zdravotnické přístroje u pacienta, infuze a podobně. 

- Oranžová zásuvka (VDO) velmi důležité obvody, jde o zásuvky na 

rampách a je jištěna přes UPS, což znamená, že při výpadku elektřiny 

zůstane trvale pod napětí, nikdy nevypadne, zajišťuje životní funkce 

pacienta. 

 Po spuštění systému EPS je prováděna řízená Evakuace.  

 Evakuační výtahy 

- Výtahy CAM označené číslem 1 – 6, dále budova M, nákladní výtahy 

v pavilonu B sjedou do přízemí a fungují v evakuačním režimu. Klíče 

od těchto výtahů jsou uloženy spolu s centrálním klíčem a kartou 

v osmi sériích na recepci budovy CAM. 

2.Plán omezení zdravotní péče: 

 Činnost: přijmout opatření na propuštění pacientů schopných domácího léčení, 

omezit rozsah ambulantních služeb, omezit příjem pacientů na hospitalizaci jen 

na akutní a život ohrožující stavy, vykonávat jen urgentní chirurgické zákroky, 

pozastavit plánované chirurgické zákroky, které snesou odklad bez ohrožení 

života pacientů, zabezpečit jmenný seznam hospitalizovaných pacientů na všech 

lůžkových odděleních, v případě potřeby řešit stravování pacientů  

a zaměstnanců suchou stravou, hlásit uzavření ambulancí a dalších provozů.  

Odpovědnost: primáři oddělení, vrchní sestry oddělení, vedoucí stravovacího 

provozu, vedoucí pracovníci. 
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 Spolupracuje: vedení nemocnice, centrální příjem, centrální operační sály, vedení 

krizového štábu.  

3.Plán při narušení dodávek elektrické energie velkého rozsahu  

 Činnost: Zjistit stav nafty pro DA, zajistit případnou další zásobu a možnosti 

čerpání nafty. Zajistit doplňování zásob nafty dle potřeby a délky provozu DA. 

Zajistit finanční hotovost na proplácení nebo domluvit odběr u f. Cobalt. Jednání 

s HZS, KÚ a městem Kladno o možné výpomoci. Zajistit všechny snímkovací 

přístroje, počítačovou techniku a další přístrojové vybavení proti možnému 

poškození a ztrátám dat.  Pravidelně ověřovat stav  - poruchy  

 Odpovědnost: vedoucí údržby a provozního úseku, vedoucí provozního úseku 

Foubíková Helena, Mgr., Tajemník ÚKM, vedoucí pracovníci všech oddělení, 

provozní úsek,  ÚKM. 

 Spolupracuje: ÚKM, ředitelství, vedení nemocnice, IT technici, provozní úsek, 

ITES.   
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Příloha 3: Zabezpečení činností při evakuaci ON Kladno 

Zabezpečení činností při evakuaci.  Výpis pro: Oblastní nemocnice Kladno  

Funkce při EVA/činnost: aktivace evakuačního plánu na úrovni areálu. 

Odpovídá: náměstek LPP, ředitel nemocnice, Ředitelství,  

Funkce při EVA/činnost: Vyhlášení evakuace v pracovní době i mimo pracovní 

dobu 

Odpovídá: vrátnice, centrální recepce, ředitelství, ÚKM / vedoucí pracovník v 

budově při nebezpečí z prodlení  

Poznámka: text zopakovat 2x, spojka pracovník ředitelství nebo doplnit ze 

správního odboru apod. Pro budovy stejně. V CAM, M a nově zrekonstruovaných 

budovách evakuační rozhlas v době mimo pracovní dobu a text zopakovat 2x, 

spojka pracovník ředitelství nebo doplnit ze správního odboru apod. Pro budovy 

stejně. V CAM, M a nově zrekonstruovaných budovách vnitřní rozhlas v  pracovní 

době. 

Funkce při EVA/činnost: řízení evakuace 

Odpovídá: ředitel nemocnice, Ředitelství 

Funkce při EVA/činnost: zastoupení při řízení evakuace 

Odpovídá: náměstek LPP a hlavní sestra 

Funkce při EVA/činnost: organizace transportu mobilních i imobilních pacientů 

Odpovídá: hlavní sestra  
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Funkce při EVA/činnost: zajištění (aktivace) cílových míst transportů, evidence 

o cílových místech transportů 

Odpovídá: hlavní sestra 

Funkce při EVA/činnost: organizace evakuace nebezpečného materiálu  

Odpovídá: provozní odbor, správní odbor 

Funkce při EVA/činnost: odpovědnost za evakuaci návštěvníků, kteří nejsou 

v budovách 

Odpovídá: ostraha 

Funkce při EVA/činnost: zajištění opuštěných prostorů areálu 

Odpovídá: ostraha, provozní úsek, správní odbor. 

Funkce při EVA/činnost: komunikace se složkami IZS a KÚ 

Odpovídá: ředitel nemocnice. Ředitelství. 

Funkce při EVA/činnost: komunikace s veřejností 

Odpovídá: vedení nemocnice 

 Spojení: vždy telefonické spojení, fax, mobilní spojení 

 


