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Abstrakt 

     Cílem této diplomové práce je zmapovat připravenost poskytovatelů akutní 

lůžkové péče na provedení evakuace. V teoretické části je pozornost věnována 

především roli zdravotnictví v oblasti krizového managementu. Jednotlivé 

kapitoly poskytují ucelený přehled o poskytovatelích zdravotních služeb, úloze 

ministerstva zdravotnictví a platné legislativě v oblasti krizového plánování, 

krizové připravenosti ve zdravotnictví a evakuaci. 

     Problém připravenosti na evakuaci je v praktické části řešen prostřednictvím 

anonymního nestandardizovaného dotazníku, formou uzavřených i otevřených 

otázek. Dotazník je určen pro ředitele zdravotnických zařízení Plzeňského 

kraje. 

     Z výsledků dotazníkového šetření je patrné, že připravenost poskytovatelů 

akutní lůžkové péče na mimořádné události a na provedení evakuace je 

v Plzeňském kraji značně rozmanitá. Mezi negativní zjištění patří nedostatečné 

proškolování pracovníků krizového řízení poskytovatelů akutní lůžkové péče. 

     Pro zdokonalení v oblasti krizového řízení ve zdravotnictví lze na základě 

zjištěných výsledků doporučit nácvik praktické připravenosti společný pro 

několik lůžkových zdravotnických zařízení a lepší zvyšování odbornosti 

pracovníků krizového managementu. 

           

Klíčová slova: krizová připravenost; evakuace; zdravotnické zařízení; 

poskytovatel akutní lůžkové péče 

  



  

 
 

Abstract 

     The goal of this diploma thesis is to chart the readiness of intensive care 

providers for evacuation. In the theoretical part the main attention is paid to the 

role of healthcare in crisis management. Individual chapters provide a 

comprehensive overview of healthcare providers, the Ministry of Health and 

valid legislation in the field of crisis management, emergency preparedness in 

healthcare and evacuation. 

     The problem of preparedness for evacuation is dealt with in the practical 

part of this work using anonymous non-standardized questionnaire with open 

and closed questions. The questionnaire is designated for directors of medical 

facilities in Pilsen region. 

     From the results of the survey it is evident, that the preparedness of intensive 

care providers for emergencies and evacuation is in Pilsen region very varied. 

One of the negative findings is the insufficient training of the crisis 

management workers of intensive care providers.  

     For the improvement in the field of crisis management in healthcare it is 

possible, based on the findings, to recommend a practical training common for 

several hospital care providers and better expertise improvement of crisis 

management workers.  

           

Key words: emergency preparedness; evacuation; medical facility; intensive 

care providers 
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1 ÚVOD 

     Oblast krizového plánování je v současné době zaměřena především na 

traumatologické plánování. Veškerá pozornost je soustředěna na zvládnutí 

mimořádných událostí, které vznikají nebo mohou vzniknout mimo 

zdravotnická zařízení. Zapomíná se, že i samotná zdravotnická zařízení mohou 

být ohrožena jakýmkoliv typem mimořádné události. V takovém případě bude 

nutné soustředit veškerou snahu na vystěhování čili evakuaci, což je v případě 

lůžkového zdravotnického zařízení zvlášť závažný problém.  

     O aktuálnosti tématu jsme se mohli přesvědčit v lednu letošního roku, kdy 

kvůli technické závadě parovodu, hrozila rozsáhlá evakuace nemocnice IKEM.  

     V závislosti na mém zaměstnání na urgentním příjmu fakultní nemocnice, 

jsem si vybrala jako téma diplomové práce „Připravenost poskytovatelů akutní 

lůžkové péče na provedení evakuace“. Znalosti v oblasti krizové připravenosti 

a evakuace budou mapovány v praktické části na základě sběru a vyhodnocení 

dat získaných prostřednictvím dotazníku. Dotazník bude distribuován 

ředitelům zdravotnických zařízení v Plzeňském kraji. Získaná data budou 

vyjádřena číselně a graficky a bude provedena SWOT analýza, na jejímž 

základě budou stanovena doporučení pro praxi, která by měla vést ke zlepšení 

připravenosti na provedení evakuace.      
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2 KRIZOVÁ PŘIPRAVENOST POSKYTOVATELŮ 

ZDRAVOTNÍCH   SLUŽEB 

2.1 Poskytovatelé zdravotních služeb 

      V České republice upravuje zdravotní služby a podmínky jejich poskytování 

zákon č. 372/2011 Sb. 

Zdravotními službami se dle tohoto zákona rozumí:  

a) poskytování zdravotní péče podle tohoto zákona zdravotnickými 

pracovníky, a dále činnosti vykonávané jinými odbornými pracovníky, 

jsou-li tyto činnosti vykonávány v přímé souvislosti s poskytováním 

zdravotní péče 

b) konzultační služby 

c) nakládání s tělem zemřelého v rozsahu stanoveném tímto zákonem 

d) zdravotnická záchranná služba 

e) zdravotnická dopravní služba 

f) přeprava pacientů neodkladné péče 

g) zdravotní služby v rozsahu činnosti odběrových zařízení nebo 

tkáňových zařízení 

h) zdravotní služby v rozsahu činnosti zařízení transfuzní služby nebo 

krevní banky. (ČESKO, 2011) 

2.2 Druhy zdravotní péče 

     Druhy zdravotní péče podle časové naléhavosti jejího poskytnutí jsou: 

a) neodkladná péče, jejímž účelem je zamezit nebo omezit vznik náhlých 

stavů, které bezprostředně ohrožují život nebo by mohly vést k náhlé 

smrti nebo vážnému ohrožení zdraví, nebo způsobují náhlou nebo 
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intenzivní bolest nebo náhle změny chování pacienta, který ohrožuje 

sebe nebo okolí, 

b) akutní péče, jejímž účelem je odvrácení vážného zhoršení zdravotního 

stavu nebo snížení rizika vážného zhoršení zdravotního stavu tak, aby 

byly včas zjištěny skutečnosti nutné pro stanovení nebo změnu 

individuálního léčebného postupu nebo aby se pacient nedostal do 

stavu, ve kterém by ohrozil sebe nebo své okolí, 

c) nezbytná péče, kterou z lékařského hlediska vyžaduje zdravotní stav 

pacienta, který je zahraničním pojištěncem, s přihlédnutím k povaze 

dávek a k délce pobytu na území České republiky; v případě 

zahraničních pojištěnců z členského státu Evropské unie, Evropského 

hospodářského prostoru nebo Švýcarské konfederace musí být zdravotní 

péče poskytnuta v takovém rozsahu, aby zahraniční pojištěnec nemusel 

vycestovat do země pojištění dříve, než původně zamýšlel, 

d) plánovaná péče, která není zdravotní péčí uvedenou v písmenech a), b) 

nebo c). (ČESKO, 2011) 

2.2.1 Formy zdravotní péče 

     Formami zdravotní péče jsou ambulantní péče, jednodenní péče, lůžková 

péče a zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta. 

Ambulantní péče 

     Ambulantní péče je zdravotní péčí, při níž se nevyžaduje hospitalizace 

pacienta nebo přijetí pacienta na lůžko do zdravotnického zařízení 

poskytovatele jednodenní péče. Ambulantní péče je poskytována jako primární 

ambulantní péče, kterou pacientovi poskytuje registrující poskytovatel ve formě 

preventivní, diagnostické, léčebné a posudkové péče a konzultací. 
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Jednodenní péče 

     Jednodenní péče je zdravotní péčí, při jejímž poskytnutí se vyžaduje pobyt 

pacienta na lůžku pod dobu kratší než 24 hodin, a to s ohledem na charakter     

a délku poskytovaných zdravotních výkonů. Při poskytování jednodenní péče 

musí být zajištěna nepřetržitá dostupnost akutní lůžkové péče intenzivní. 

(ČESKO, 2011)  

Lůžková péče  

      Lůžkové péče je zdravotní péčí, kterou nelze poskytnout ambulantně a pro 

její poskytnutí je nezbytná hospitalizace pacienta. Lůžková péče musí být 

poskytována v rámci nepřetržitého provozu. 

     Lůžkovou péčí je: 

a) akutní lůžková péče intenzivní, která je poskytována pacientovi 

v případech náhlého selhávání nebo náhlého ohrožení základních 

životních funkcí nebo v případech, kdy lze tyto stavy důvodně 

předpokládat, 

b) akutní lůžková péče standardní, která je poskytována pacientovi  

1. s náhlým onemocněním nebo náhlým zhoršením chronické 

nemoci, které vážně ohrožují jeho zdraví, ale nevedou 

bezprostředně k selhávání životních funkcí, nebo 

2. za účelem provedení zdravotních výkonů, které nelze provést 

ambulantně; v rámci akutní lůžkové péče je poskytována též 

včasná léčebná rehabilitace, 

c) následná lůžková péče, která je poskytována pacientovi, u kterého byla 

stanovena základní diagnóza a došlo ke stabilizaci zdravotního stavu, 

zvládnutí náhlé nemoci nebo náhlého zhoršení chronické nemoci, a jehož 

zdravotní stav vyžaduje doléčení nebo poskytnutí zejména léčebně 

rehabilitační péče 
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d) dlouhodobá lůžková péče, která je poskytována pacientovi, jehož 

zdravotní stav nelze léčebnou péčí podstatně zlepšit a bez soustavného 

poskytování ošetřovatelské péče se zhoršuje. (ČESKO, 2011) 

Zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta 

     Zdravotní péčí poskytovanou ve vlastním sociálním prostředí pacienta jsou 

návštěvní služba nebo domácí péče, kterou je ošetřovatelská péče, léčebně 

rehabilitační péče nebo paliativní péče. Ve vlastním sociálním prostředí 

pacienta lze poskytnout umělou plicní ventilaci a dialýzu. 

2.3 Krizová připravenost zdravotnictví 

     Krizová připravenost zdravotnictví je schopnost správních úřadů                   

a poskytovatelů zdravotnických služeb poskytovat nezbytnou zdravotní péči 

obyvatelstvu za mimořádných událostí a krizových situací, v souladu 

s medicínskými zásadami pro poskytování zdravotní péče. V rámci 

bezpečnostního systému státu má subsystém zdravotnictví jednu z hlavních rolí 

v IZS.  

     Ministerstvo zdravotnictví je ústředním orgánem státní správy pro zdravotní 

služby, ochranu veřejného zdraví, zdravotnickou vědeckovýzkumnou činnost, 

poskytovatele zdravotních služeb v přímé řídící působnosti, zacházení 

s návykovými látkami atd. (ŠÍN, 2017) 

     Ministerstvo zajišťuje ve své působnosti připravenost na řešení krizových 

situací. Za tímto účelem zřizuje pracoviště krizové připravenosti. Tuto funkci 

vykonává odbor bezpečnosti a krizového řízení, který je v organizační struktuře 

úřadu podřízený ministrovi. Pro potřeby zajištění krizové připravenosti 

ministerstvo zpracovává krizový plán. Součástí krizového plánu jsou na 

ústřední úrovni v operativní části typové plány, které představují scénáře            

a postupy pro řešení určitých krizových situací. (ŠÍN, 2017) 
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     Základním nástrojem krizové připravenosti zdravotnictví je dobře fungující 

zdravotnický záchranný řetězec. Jeho prvním článkem je laická první pomoc, 

druhým odborná přednemocniční neodkladná péče zajišťována zdravotnickou 

záchrannou službou a třetím je odborná nemocniční neodkladná péče. 

(ŠTĚTINA, 2014) 

     Krizová připravenost mnoha nemocnic nezahrnuje pouze připravenost na 

hromadný příjem pacientů, ale také schopnost reagovat na mimořádné události 

uvnitř i vně nemocnice, a také na běžné výpadky technologií a energií. 

(ŠTĚTINA, 2014) 

     Krizová připravenost zdravotnictví je vnímána jako schopnost poskytovatelů 

zdravotních služeb poskytovat nezbytnou zdravotní péči obyvatelstvu za 

krizových stavů a MU za účasti odborně způsobilých a připravených 

zdravotnických pracovníků. Adekvátní krizová připravenost zdravotnického 

zařízení by měla zajistit, že nevznikne žádná nepředvídatelná situace, na kterou 

nebude toto zařízení schopno reagovat. Systém krizového řízení by tedy měl 

být nástrojem kontinuity fungování zdravotnického zařízení při všech typech 

MU a krizových situacích. (URBÁNEK, 2015)  

     Pro budování funkčního zdravotnického záchranného systému je nutné 

systém zdravotních služeb vybudovat jako schopný zajistit nezbytnou 

zdravotní péči obyvatelstvu za MU podle připravených scénářů a schválených 

postupů při vnitřní i vnější operabilitě systému. Proto je nutné systém pojímat 

ve čtyřech úrovních závažnosti (ŠTOREK, 2013): 

 úroveň 0 – standardní: běžná činnost poskytovatelů zdravotních služeb 

včetně poskytovatelů ZZS, 

 úroveň 1 – MU: koordinovaná součinnost poskytovatelů ZZS v rámci 

IZS; odpovídající činnost poskytovatelů akutní lůžkové péče, event. 

orgánů ochrany veřejného zdraví, 
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 úroveň 2 – krizové situace nevojenského charakteru: nepřetržitá 

koordinace IZS a orgánů krizového řízení, použití krátkodobých 

krizových opatření, 

 úroveň 3 – krizové situace vojenského charakteru: koordinace IZS             

a orgány krizového řízení za použití dlouhodobých krizových opatření 

dle plánu obrany v rozsahu operační přípravy státního území.  

     Základ krizové připravenosti zdravotnictví tvoří sestava zdravotnických 

zařízení uspořádaná do sítě, schopné okamžité reakce, soustava pracovníků 

způsobilých k poskytování zdravotní péče v rozsahu poznatků urgentní 

medicíny, medicíny hromadných neštěstí, medicíny katastrof až válečné 

medicíny v souladu se soudobými poznatky lékařských věd, rezortní krizová 

logistika v objemu nezbytných zásob zdravotnického materiálu, a způsobilý 

krizový management rezortu, schopný řídit, koordinovat a regulovat fungování 

rezortu za podmínek uplatňování nástrojů krizového řízení. (MLEJNEK, 2013) 

     V rámci organizační struktury celostátně a také krajsky významných 

zdravotnických zařízení jsou k plnění jejich úkolů v krizovém řízení zřizovány 

tzv. útvary krizového managementu (fakultní nemocnice a krajské nemocnice) 

či krizové útvary (územní střediska ZZS). (FIŠER, 2006) 

Hlavní součásti krizové připravenosti zdravotnického zařízení jsou: 

1. Části zaměřené na zvládání hromadného příjmu raněných a nemocných: 

 traumatologický plán 

 pandemický plán 

2. Části zaměřené na zvládání vnitřního nebezpečí či zevního ohrožení 

zařízení včetně řešení výpadku technologických systémů, energií a 

dalších poruch chodu nemocnice: 

 evakuační plán  

 krizové operační postupy.    
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2.3.1 Traumatologický plán poskytovatele akutní lůžkové péče 

     Traumatologický plán je dokumentem zajišťujícím adekvátní přípravu 

zdravotnického zařízení na mimořádné události zdravotnického charakteru. Je 

podrobně zpracovaným scénářem určujícím detailně úkoly celku, ale                    

i jednotlivce v rámci konkrétního pracoviště při hromadném příjmu raněných    

a postižených. (ŠTĚTINA, 2014) 

     Možné typy hromadného postižení osob: 

 mechanická nebo termická poranění 

 infekční, vysoce virulentní nákazy, pandemie 

 hromadné postižení osob spojené s CBRNE riziky 

     Poskytovatelé jednodenní a lůžkové zdravotní péče mají povinnost 

zpracovat traumatologický plán. Návrh plánu a jeho aktualizace musí projednat 

s místně příslušným správním orgánem. Fakultní nemocnice návrh plánu a jeho 

aktualizace projednávají přímo s Ministerstvem zdravotnictví. Traumatologický 

plán se dělí na základní část, operativní část a pomocnou část. (ŠÍN,2017)      

Základní část obsahuje: 

 identifikaci a sídlo poskytovatele; 

 přehled spojení na poskytovatele; 

 vymezení předmětu činnosti poskytovatele; 

 přehled a hodnocení možných zdrojů rizik a ohrožení, která mohou vést 

k hromadnému neštěstí, a analýzu jejich možného dopadu na činnost 

poskytovatele při poskytování zdravotní péče; 

 přehled a hodnocení možných vnitřních a vnějších zdrojů rizik                 

a ohrožení zdravotnického zařízení poskytovatele; 

 charakteristiku typů postižení zdraví, pro která se traumatologický plán 

zpracovává; 
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 vymezení opatření, která má poskytovatel plnit při hromadných 

neštěstích, v návaznosti na analýzu zdrojů rizik a ohrožení a na typ 

postižení zdraví. 

     Operativní část obsahuje: 

 postupy pro plnění opatření uvedených v základní části 

traumatologického plánu; 

 vymezení opatření pro případ hromadného neštěstí vyplývajících pro 

poskytovatele z traumatologického plánu havarijního plánu kraje            

a způsob zajištění jejich plnění; 

 postupy pro zajištění spolupráce s poskytovatelem ZZS; 

 způsob zajištění ochrany zdraví zdravotnických pracovníků a jiných 

odborných pracovníků poskytujících zdravotní péči při hromadném 

neštěstí; 

 přehled postupů při plnění opatření na jednotlivých pracovištích 

zdravotnického zařízení do 1, 2 a 24 hodin od přijetí informace 

poskytovatelem o hromadném neštěstí; 

 přehled spojení na osoby podílejí se na zajištění plnění opatření podle 

traumatologického plánu. 

     Pomocná část obsahuje: 

 přehled smluv uzavřených poskytovatelem s dalšími osobami k zajištění 

opatření podle traumatologického plánu; 

 seznam zdravotnických prostředků a léčiv potřebných pro zajištění 

zdravotní péče při hromadném neštěstí; 

 seznam zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků 

potřebných pro zajištění zdravotní péče při hromadném neštěstí; 

 zásady označování, evidence a ukládání traumatologického plánu; 
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 další dokumenty související s připraveností poskytovatele na plnění 

opatření při hromadných neštěstích. 

     Z důvodu zajištění plynulé návaznosti zdravotních služeb na ZZS je 

poskytovatel akutní lůžkové péče povinen zejména: 

 zřídit kontaktní místo pro zajištění nepřetržité spolupráce 

s poskytovatelem ZZS; 

 zajistit nepřetržité předávání informací o počtu volných akutních lůžek 

svému kontaktnímu místu; 

 nepřetržitě spolupracovat prostřednictvím kontaktního místa na ZOS; 

 bezodkladně informovat ZOS o provozních závadách a jiných 

skutečnostech, které podstatně omezují poskytování neodkladné péče; 

 poskytnout na výzvu poskytovatele ZZS součinnost při záchranných       

a likvidačních pracích při řešení MU a krizových situacích. 

     Podle informace o celkovém počtu a stavu postižených osob směrovaných 

do zdravotnického zařízení je třeba spustit odpovídající stupeň 

traumatologického plánu zařízení. Pro potřeby každého zdravotnického 

zařízení je nutné vytvořit vlastní způsob hodnocení, které reflektuje reálné 

možnosti zařízení. Podle tohoto hodnocení je pak kontaktním místem vybírán     

a spouštěn odpovídající stupeň traumatologického plánu. (ŠTĚTINA, 2014) 

2.3.2 Urgentní příjem 

     Urgentní příjem je specializované pracoviště poskytovatele akutní lůžkové 

péče s nepřetržitým provozem, které zajišťuje příjem a poskytování intenzivní 

akutní lůžkové péče a specializované ambulantní péče pacientům s náhle 

vzniklým závažným postižením zdraví a pacientům v přímém ohrožení života.   

     Recepce urgentního příjmu slouží k prvotnímu kontaktu se všemi příchozími 

pacienty. Sestra nebo zdravotnický záchranář provádí na základě orientačního 
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stavu pacienta triage, na základě které je rozhodnuto o naléhavosti poskytování 

péče pacientovi.  

     Kontaktní místo je pracoviště s nepřetržitým provozem, které přijímá výzvy 

od zdravotnického operačního střediska k přijetí pacienta a koordinuje převzetí 

pacienta mezi poskytovatele zdravotnické záchranné služby a nemocnicí. 

Kontaktní místo musí zřizovat každý poskytovatel akutní lůžkové péče,             

a pokud je zřízen urgentní příjem, je vždy jeho neoddělitelnou součástí. 

     V době krizových stavů se poskytovatelé akutní lůžkové péče, kteří mají 

zřízen urgentní příjem, stávají ostatními složkami IZS. Pokud tito poskytovatelé 

zdravotních služeb uzavřou s místně příslušným poskytovatelem zdravotnické 

záchranné služby nebo krajským úřadem dohodu o plánované pomoci             

na vyžádání, začlení je HZS kraje do poplachového plánu IZS kraje a stanou      

se ostatními složkami IZS i pro období mimo krizový stav. (ŠÍN, 2017) 

     Při vyhlášení traumatologického plánu zdravotnického zařízení hraje 

urgentní příjem a organizace jeho činnosti klíčovou roli.  Nutné je oddělit           

a správně a dostatečně viditelně označit vstupy pro pacienty dle závažnosti 

jejich zdravotního postižení. Kromě samotného označení vstupu na pracoviště 

je nutné také v rámci areálu nemocnice značit příjezdové trasy.  

     Pro pacienty roztříděné v místě mimořádné události do třídicích skupin II.a, 

I. + II.a, I. + II.b je zřízen „červený“ vstup. Při dostatečné kapacitě                         

a připravenosti urgentního příjmu je možné i pacienty třídicí skupiny II.b 

směřovat přímo na urgentní příjem „žlutým“ vstupem. Společné „červené“       

a „žluté“ příjmové místo je vhodné pro rychlé přetřídění všech těžkých                

a středně těžkých zranění následnou organizaci jejich adekvátního ošetření. 

Lehce zranění pacienti by měli mít svůj vlastní „zelený“ vstup a prostor pro 

vyšetřování a ošetřování buď v rámci ambulantní části urgentního příjmu, nebo 

v jiné části nemocnice. (ŠÍN, 2017) 
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     Každé příjmové místo musí mít svůj předem určený zdravotnický tým. 

V případě „červeného“ a „žlutého“ příjmového místa to je třídicí týmy, které 

jsou při vstupu určeny k přetřídění pacientů a tzv. malé traumatýmy, které jsou 

určeny k následnému ošetřování pacientů. I u „zeleného“ příjmového místa by 

měl být přítomen třídicí tým, který provádí přetřídění pacientů a rozhoduje       

o jejich ošetření a směřování. Určení zdravotničtí pracovníci by měli provádět 

ošetřování a další pracovníci by měli být vyčleněni pro přesun na lůžková 

oddělení nebo pro přesun na vyšší prioritu v případě zhoršení zdravotního 

stavu. 

2.3.3 Evakuační plán 

     Evakuační plán zdravotnického zařízení popisuje činnosti, postupy                

a organizační opatření jednotlivých útvarů, samostatných oddělení a klinik, 

které zajišťují rychlé a plynulé vyklizení ohrožených prostor nemocnice               

a přesun do předem určených a adekvátním způsobem vybavených náhradních 

prostor. (ŠTĚTINA, 2014) 

     Zdravotnické zařízení může být ohroženo nebezpečím ve formě vnějších        

a vnitřních příčin vzniku MU: 

 živelní pohromy a přírodní katastrofy 

 průmyslové havárie 

 radiační havárie 

 havárie dopravních prostředků 

 teroristické hrozby a útoky výbušnými a hořlavými látkami či CBRN 

 požár v prostorách zařízení 

 nález zbraně a nebezpečné látky v prostorách zařízení 

 napadení osoby či skupiny osob 

 technická havárie strojních a technologických komponentů nemocničních 

systémů 
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 havárie v rámci poruch inženýrských sítí 

 výron toxických par a plynů 

Varianty evakuace: 

 Krátkodobá, částečná evakuace – v případě, že krizové faktory, které 

ohrožují provoz nemocnice, jsou jasně prostorově ohraničené, časově 

omezené a bez předpokladu progrese. Např. havárie energetických 

zdrojů. 

 Dlouhodobá, úplná evakuace – v případě, že krizové faktory, které 

ohrožují provoz nemocnice, nejsou prostorově ani časově ohraničené a je 

naopak předpoklad nárůstu stavu ohrožení osob a materiálních hodnot. 

Např. živelné pohromy, únik chemických látek nebo ropných látek ve 

velkém rozsahu. 

     Evakuaci vyhlašuje na základě vyhodnocení „prvotní informace“ určený 

zaměstnanec kontaktního místa ve službě po schválení ze strany ředitele nebo 

náměstka ředitele v době příslužby. Zaměstnanec kontaktního místa využívá 

k vyhlášení stavu ohrožení nejlépe vhodný SW nástroj s automatickým 

rozesíláním informace na předdefinované telefonní kontakty vedoucích 

zaměstnanců a dalších určených pracovníků a také všechny dostupné 

signalizační prostředky. Vedoucí zaměstnanci zajistí předání informace všem 

podřízeným zaměstnancům způsobem určeným vlastním malým evakuačním 

plánem útvaru – to se týká jak pracovišť evakuovaných tak příjmových. 

V případě nutnosti doplnění počtu zaměstnanců provádějících evakuaci vydá 

vedení kliniky/oddělení pokyn k povolání dalších zaměstnanců z domova. 

Zaměstnanec kontaktního místa o nastalé situaci také neprodleně informuje 

složky integrovaného záchranného systému. (ŠTĚTINA, 2014) 
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     Při provádění evakuace je nezbytné mít na paměti, že prioritou je ochrana 

života a zdraví pacientů, personálu, návštěvníků a všech osob nacházejících      

se v prostorách nemocnice, proto je princip pořadí evakuace následující: 

 Evakuace z prostor přímo ohrožených nebo zasažených. 

 Evakuace z  prostor nacházejících se nad místem bezprostředně 

ohroženým. 

 Evakuace z prostor nacházejících se pod místem bezprostředně 

ohroženým. 

 Evakuace z prostor sousedících (od nejbližšího k nejvzdálenějšímu místu 

ohrožení). 

     Evakuaci řídí ředitel nemocnice nebo náměstek v době příslužby a poté 

vedoucí krizového štábu ve spolupráci s velitelem zásahu IZS.  Jde-li o evakuaci 

pouze konkrétního útvaru, je automaticky určen vedoucím akce vedoucí lékař 

oddělení nebo jeho zástupce do doby převzetí akce velitelem zásahu. 

     Po vyhlášení evakuace je třeba neodkladně posoudit aktuální stav pacientů – 

provést jejich roztřídění a označení za použití evakuačních karet. Barevným 

označením je určen způsob zajištění, je určeno shromaždiště, prostředek 

odsunu a následně i cílové pracoviště. (ŠTĚTINA, 2014) 

 Červeně označený pacient – pacient, který vyžaduje podporu základních 

vitálních funkcí a kontinuální monitoraci. Je odsunován červenou trasou 

na červené odsunové stanoviště, odkud bude transportován 

prostředkem RLP na pracoviště intenzivní či resuscitační péče. 

 Žlutě označený pacient – imobilní či jinak nesoběstačný pacient. Je 

odsunován žlutou trasou na žluté odsunové stanoviště, odkud je 

transportován prostředkem RZP popřípadě ZDS do předem určeného 

lůžkového zařízení. 
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 Zeleně označený pacient – soběstačný pacient, který je schopen sám 

odejít zelenou trasou na zelné odsunové pracoviště. Zde je zaevidován    

a propuštěn do domácího léčení nebo transportován hromadným 

dopravním prostředkem do náhradních prostor.  

Shromaždiště a odsunová pracoviště    

     Jak už bylo naznačeno, při evakuaci je nutno zřídit shromaždiště a odsunová 

stanoviště pacientů, která jsou přizpůsobena aktuálnímu stavu evakuovaných 

pacientů. Na každém stanovišti je třeba vést odsunovou evidenci. Shromaždiště 

a odsunové trasy jsou přesně barevně vyznačeny v přílohách evakuačního 

plánu a pláncích zdravotnického zařízení.  

 Červené shromaždiště – má adekvátní vybavení pro dočasný pobyt 

pacientů ve vážném zdravotním stavu s potřebou umělé plicní ventilace 

a kontinuální monitorace. Odpovědnost za přípravu, řízení a evidenci 

přebírají pracovníci urgentního příjmu.  

 Žluté shromaždiště – je odděleno od červeného shromaždiště, adekvátně 

přizpůsobeno na příjem ležících pacientů včetně personálního obsazení 

(lékaři, NLZP, evidenční týmy a síly pro překládání a nakládání pacientů 

do transportních prostředků). 

 Zelené shromaždiště – má dostatečnou prostorovou kapacitu a je 

dostupné pro prostředky hromadné dopravy. Personálně je zabezpečeno 

zdravotním dohledem, psychologickou podporou, vedoucím lékařem 

odsunového stanoviště a evidenčními týmy.  

Evakuační trasy 

     Evakuační trasy musí být výrazně označeny směrovými tabulemi, které jsou 

přímo u komunikací v areálu nemocnice. Jednotlivé trasy se nekříží a musí být 

trvale udržována jejich průjezdnost. Překážky v průjezdnosti musí být urgentně 

odstraněny.  
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 Červená trasa – volně průjezdná a nejméně kapacitně náročná.  

 Žlutá trasa – nejfrekventovanější  a  nejnáročnější na plynulost odsunu. 

 Zelená trasa – umístěna tak, aby byl umožněn příjezd prostředků 

hromadné přepravy osob k odsunu největšího množství osob. 

     Současně s vyhlášením evakuace ohroženého pracoviště by měl být 

aktivován traumatologický plán smluvně vázaných cílových zařízení z důvodu 

uvolnění lůžek a přípravy těchto zařízení na hromadný příjem evakuovaných 

pacientů. Zároveň by měly být připraveny vhodné prostory i mimo 

zdravotnická zařízení pro zeleně označené pacienty. (ŠTĚTINA, 2014) 

2.4 Analýza a hodnocení rizik  

    Analýza a hodnocení rizik mají klíčový význam v procesu krizového 

plánování, který pomáhá k zajištění připravenosti na řešení MU většího 

rozsahu. (KRÖMER, 2010) 

     Obecně analýza rizik zpravidla zahrnuje: 

 identifikaci aktiv – vymezení posuzovaného subjektu a popis aktiv, které 

vlastní, 

 stanovení hodnoty aktiv – určení hodnoty aktiv a jejich význam pro 

subjekt, ohodnocení možného dopadu jejich ztráty, změny či poškození 

na existenci či chování subjektu, 

 identifikaci hrozeb a slabin – určení druhů událostí a akcí, které mohou 

ovlivnit negativně hodnotu aktiv, určení slabých míst subjektu, které 

mohou umožnit působení hrozeb,  

 stanovení závažnosti hrozeb a míry zranitelnosti – určení 

pravděpodobnosti výskytu hrozby a míry zranitelnosti subjektu vůči 

dané hrozbě. (SMEJKAL, 2010) 
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     Ve zdravotnickém zařízení v zásadě spočívá analýza rizik ve čtyřech bodech: 

 identifikace potenciálu rizik, 

 vyhodnocení pravděpodobnosti a rozsahu škod, 

 stanovení opatření ke zmírnění nebo odstranění následků, 

 financování nutných opatření. 

     Při přípravách na řešení katastrof, které mnohou ohrozit zdravotnické 

zařízení, je zpravidla prvním krokem zvážení z hlediska geografické polohy. 

Nejprve se definují pravděpodobná ohrožení dané nemocnice, poté se provede 

jejich vyhodnocení a stupeň připravenosti reagovat na tato rizika.  

     Pro analýzu a hodnocení rizik se jako nejvýhodnější jeví jedna z následujících 

metod:  

 Check-list = analýza podle kontrolního seznamu: Během tohoto postupu 

jsou vytvářeny kontrolní seznamy, ve kterých jsou často uspořádány 

informace plynoucí z platných norem, předpisů a  je konstatováno, zda 

se postupuje podle seznamu  - dodržování či nedodržování určených 

postupů či předpisů. 

 What – If Analysis: Jednoduchá analytická technika. Její princip je 

postaven na hledání možných dopadů vybraných situací. V podstatě se 

jedná o strukturovaný brainstorming odborníků obeznámených 

s provozem. 

 Event Tree Analysis (ETA): Jedná se o metodu pomocí stromu událostí. 

Popisuje rozvoj událostí v systému. Umožňuje vytvářet sadu scénářů 

možných vývojových alternativ MU a tyto scénáře po zařazení 

pravděpodobnosti výskytu dílčích rozdělovacích bodů slouží k výpočtu 

pravděpodobnosti vzniku studované alternativy mimořádné události. 

Vytváří se strom událostí, který představuje kombinaci poruch                 
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a úspěchů bezpečnostního systému. Vyvozuje se následující 

z předešlého, jedná se tedy o deduktivní metodu.  

 SWOT analýza: Tato analýza je univerzální analytická technika 

používaná pro zhodnocení vnitřních a vnějších faktorů ovlivňujících 

úspěšnost organizace nebo konkrétního záměru. Podstatou metody je 

ohodnocení jednotlivých faktorů a jejich následné rozdělení do čtyř 

základních skupin, tj. silné a slabé stránky a příležitosti a hrozby. 

 

Obr. 1 – Matice SWOT analýzy 

(zdroj: http://www.sunmarketing.cz/nastroje/slovnik/swot-analyza) 

     Krizové plánování a analýza rizik se zaměřuje na možná externí a interní 

ohrožení, která naruší či znemožní běžný provoz v nemocnici. Dalším krokem 

při analýze rizik je určení preventivních a ochranných opatření. Je nutné se 

zaměřit zejména na ta rizika, u kterých poměr pravděpodobnosti vzniku            

a potenciálních škod přesahuje kritickou hodnotu. U těchto rizik se určí 

preventivní opatření, která by měla udržet dané ohrožení v únosných mezích. 

Pokud jsou všechny tyto možnosti vyčerpány, je nutné zbývající riziko 

akceptovat. V tomto případě sehrává klíčovou roli krizové plánování nemocnic, 
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které by mělo přispět k tomu, aby se na vznik situace rychle zareagovalo             

a nedošlo k dramatickým následkům. 
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3 EVAKUACE 

     Evakuace je souhrn organizačních a materiálně – technických opatření, 

kterými se zabezpečuje přemístění osob, zvířat a věcných prostředků z míst 

ohrožených mimořádnou událostí. Evakuační opatření se ve velké míře 

používají v době, kdy krizová situace teprve hrozí, nebo je v počátečních fázích.  

     Evakuace obyvatelstva je řešena zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném 

záchranném systému a o změně některých zákonů a vyhláškou č. 380/2002 Sb., 

k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. Konkrétní opatření v této 

oblasti jsou, v souladu s vyhláškou č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech 

zabezpečení IZS, zahrnuty do plánů konkrétních činností jako součást 

havarijního plánu kraje nebo vnějšího havarijního plánu. 

Jedná se o: 

 Plán evakuace obyvatelstva (část havarijního plánu kraje) 

 Plán evakuace osob (část vnějšího havarijního plánu) 

     Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti              

a výkonu státního požárního dozoru v § 33 Požární evakuační plán, upravuje 

postup při evakuaci osob, zvířat a materiálu z objektů zasažených nebo 

ohrožených požárem. (MARTÍNEK, 2006) 

     Pro zabezpečení záchranných a likvidačních prací evakuaci organizuje            

a koordinuje HZS kraje, vlastní zajištění evakuace je úkolem obecního úřadu. 

Starosta obce při provádění záchranných a likvidačních prací organizuje po 

dohodě s velitelem zásahu nebo starostou obce s rozšířenou působností 

evakuaci osob z ohroženého území obce. Za stavu nebezpečí evakuaci nařizuje 

hejtman, v době trvání nouzového stavu je evakuaci oprávněna nařídit vláda, 

hejtman zajišťuje provedení stanovených krizových opatření v podmínkách 
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kraje. Z ohroženého území obce nařizuje a organizuje evakuaci osob v době 

krizové stavu starosta obce. (KRATOCHVÍLOVÁ, 2013)      

3.1 Varování obyvatelstva 

     Varování obyvatelstva je souhrn technických a organizačních opatření 

zabezpečujících včasné upozornění obyvatelstva orgány veřejné správy na 

hrozící nebo nastalou mimořádnou událost, kdy se předpokládá realizace 

opatření na ochranu obyvatelstva a majetku. Varovná informace může mít 

charakter akustický, verbální nebo optický. Varování zahrnuje zejména varovný 

signál, po jehož provedení je neprodleně realizováno informování obyvatelstva 

o povaze ohrožení a o opatřeních k ochraně života, zdraví a majetku. 

Základním prostředkem pro vyhlašování varovného signálu je síť koncových 

prvků varování začleněných do JSVV. (KRATOCHVÍLOVÁ, 2013)     

     Hasičský záchranný sbor kraje umísťuje koncové prvky varování na území 

obcí s počtem nad 500 obyvatel, v zónách havarijního plánování a v dalších 

místech možného vzniku mimořádné události. (ČESKO, 2002)  

     Jediný varovný signál pro varování obyvatelstva je charakterizován tónem 

po dobu 140 sekund, kdy je motor rotační sirény opakovaně na dobu 4 sekund 

zapínán a na dobu 3 sekund vypínán.  

 

 Obr. 2 – Schematický průběh signálu všeobecná výstraha u elektronické sirény 

(zdroj: KRATOCHVÍLOVÁ, 2013) 
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3.2 Rozdělení evakuace 

     Evakuaci můžeme členit dle různých kritérií a nahlížet na ni z různých úhlů 

pohledu. Evakuaci je třeba chápat jako přemístění osob z míst ohrožených 

mimořádnou událostí do míst neohrožených negativními dopady mimořádné 

události. (KRATOCHVÍLOVÁ, 2013)     

Z hlediska rozsahu opatření evakuaci dělíme: 

 evakuaci objektovou – evakuace jedné nebo malého počtu obytných 

budov, administrativně správních budov, technologických provozů nebo 

dalších objektů. Může probíhat formou opuštění objektu osobami nebo 

setrvání osob v neohrožených částech objektu. 

 evakuaci plošnou – evakuace osob z části nebo z celého urbanistického 

celku, případně většího územního prostoru. 

Z hlediska doby trvání evakuaci dělíme: 

 evakuaci krátkodobou – ohrožení nevyžaduje dlouhodobé opuštění 

objektu a není zpravidla nutné realizovat opatření související 

s následnou péčí o evakuované osoby (např. náhradní ubytování) 

 evakuaci dlouhodobou – ohrožení vyžaduje dlouhodobé opuštění 

objektu. Pro zasažené osoby je zpravidla nutné realizovat opatření 

související s následnou péčí o evakuované osoby.  

Z hlediska způsobu realizace:  

 evakuace se zajištěním dopravy – je komplexně zajištěn přesun osob 

z místa ohrožení do míst nouzového ubytování. 

 Samoevakuace – evakuované osoby se přemisťují s využitím vlastních 

dopravních prostředků nebo pěšky. 
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3.3 Plán evakuace obyvatelstva 

     Evakuace obyvatelstva je jedním z plánů konkrétních činností, které jsou 

součástí havarijního plánu kraje.  Havarijní plán kraje je základním 

dokumentem pro řešení mimořádných událostí, které vyžadují vyhlášení 

třetího nebo zvláštního stupně poplachu. Jeho vyhotovení se ukládá jako 

součást krizového plánu kraje. Zpracovává jej Hasičský záchranný sbor kraje. 

Plán evakuace obyvatelstva obsahuje: 

 zásady provádění evakuace 

 rozsah evakuačních opatření 

 zabezpečení evakuace 

 orgány pro řízení evakuace a způsob jejich vyrozumění 

 rozdělení odpovědnosti za provedení evakuace obyvatelstva 

(KRATOCHVÍLOVÁ, 2013)      

3.3.1 Způsob provedení evakuace 

     Evakuace 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. Přednostně 

se plánuje pro tyto skupiny obyvatel (ČESKO, 2002):  

 děti do 15 let 

 pacienty ve zdravotnických zařízeních 

 osoby umístěné v sociálních zařízeních 

 osoby zdravotně postižené  

 doprovod výše uvedených. 

     Plánování evakuace se provádí na základě analýzy případných ohrožení        

a rizik, které mohou vést ke vzniku mimořádných událostí. Evakuace se tak 

plánuje pro řešení mimořádných událostí, které vyžadují třetího nebo 
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zvláštního stupně poplachu a ze zón havarijního plánování jaderných zařízení 

nebo pracovišť s velmi významnými zdroji ionizujícího záření. Dále ze zón 

havarijního plánování objektů nebo zařízení s nebezpečnými chemickými 

látkami a při hrozbě možného ozbrojeného konfliktu z území, která by sloužila 

pro potřeby ozbrojených sil v souvislosti se zajištěním obrany státu. Opuštění 

těchto míst se plánuje do 48 hodin, u velkých sídelních a průmyslových 

aglomerací až do 72 hodin od vyhlášení evakuace. (ČESKO, 2002) 

3.3.2 Orgány pro řízení evakuace 

    Průběh evakuace je důležité náležitě řídit a dozorovat. Těmito úkoly se 

zabývá pracovní skupina krizového štábu, která spolupracuje s evakuačním 

střediskem a přijímacím střediskem. Dle vyhlášky č. 380/2002 Sb. se 

evakuačním střediskem rozumí zařízení zřetelně označené nápisem, případně 

mezinárodně platným rozeznávacím znakem civilní ochrany. Umisťuje se 

zpravidla v místě mimo evakuační prostor, ve kterém jsou evakuované osoby 

shromažďovány a informovány o dalším postupu. Přijímacím střediskem se 

rozumí zařízení zřetelně označené nápisem, případně mezinárodně platným 

rozeznávacím znakem civilní ochrany.  

Pracovní skupina krizového štábu zajišťuje zejména (MARTÍNEK, 2006): 

 řízení průběhu evakuace 

 koordinaci přepravy z míst shromažďování do evakuačních středisek 

 řízení přepravy z nástupních stanic hromadné přepravy do přijímacích 

středisek a dále do cílových míst přemístění 

 dopravní prostředky a jejich přerozdělování mezi evakuačními středisky 

 řízení nouzového zásobování pro obyvatelstvo 

 koordinaci činnosti evakuačních středisek a přijímacích středisek 

 spolupráci s orgány veřejné správy a se zdravotnickými a humanitárními 

organizacemi 
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 dokumentování průběhu celé evakuace 

Evakuační středisko zajišťuje zejména: 

 řízení přepravy z míst shromažďování do evakuačního střediska 

 vedení evidence a příjmu evakuovaných osob a poskytování pomoci při 

slučování rodin 

 přerozdělování evakuovaných osob do přijímacích středisek  

 podávání základních informací evakuovaným 

 zdravotnickou pomoc 

 nocleh a ubytování pro evakuované, kteří se zdrží déle než 12 hodin 

 udržování veřejného pořádku 

Přijímací středisko zajišťuje zejména: 

 příjem evakuovaných osob 

 přerozdělování evakuovaných do cílových míst nouzového ubytování 

 zdravotnickou pomoc 

 podávání základních informací evakuovaným 

3.4 Evakuační zavazadlo 

     Evakuované osoby by měly být vybaveny evakuačním zavazadlem, což je 

osobní zavazadlo evakuované osoby. 

     Doporučený obsah evakuačního zavazadla: 

 jídlo a pití – trvanlivé potraviny na 2 – 3 dny včetně vody, základní 

nádobí, 

 cennosti a dokumenty - peníze, platební karty, smlouvy, občanský 

průkaz apod., 

 léky a hygienické prostředky, 

 oblečení a vybavení pro přespání, 
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 přístroje pro komunikaci, prostředky pro zábavu a další vybavení – 

telefon, rádio, kniha, hra apod. (KRATOCHVÍLOVÁ, 2013) 
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4 PROBLÉM PRŮZKUMU 

     Problémem průzkumu je zjištění připravenosti poskytovatelů akutní lůžkové 

péče Plzeňského kraje na provedení evakuace. 

4.1 Stanovení průzkumného vzorku 

     Průzkumným vzorkem jsou zdravotnická zařízení Plzeňského kraje, která 

jsou zařazena do traumatologického plánu kraje.  

4.2 Metodika průzkumu 

     K získání a analýze dat jsme použili nestandardizovaný anonymní dotazník, 

který byl určen pro ředitele poskytovatelů akutní lůžkové péče Plzeňského 

kraje. 

     Dotazník obsahuje celkem 27 otázek uzavřeného i otevřeného typu. Otázky 

č. 1 až č. 12 se týkají obecných informací o zdravotnickém zařízení a okrajově 

traumatologického plánu. Otázky č. 13 až č. 27 se soustřeďují na problém 

evakuace a evakuačního plánu zdravotnického zařízení a plánu krizové 

připravenosti.  Jednotlivé otázky dotazníku jsme vyhodnotili a výsledky zanesli 

do grafů. Následně jsme otázky rozčlenili do čtyř okruhů, konkrétně „teoretická 

připravenost“, „organizační připravenost“, „praktická připravenost“                  

a „připravenost na provedení evakuace“.  Respondenty jsme náhodně označili 

čísly 1 – 6, aby byla zachována anonymita. Odpovědi na otázky u všech čtyřech 

okruhů jsme u jednotlivých respondentů obodovali, výsledky zanesli do 

tabulek a následně je znázornili graficky.  

     Na základě výsledků jsme provedli  SWOT analýzu slabých a silných stránek 

v oblasti připravenosti na evakuaci a souvisejících hrozeb a příležitostí                

a stanovili jsme doporučení pro praxi, která by měla vést ke zlepšení 

připravenosti na provedení evakuace. 



  

36 
 

5 INTERPRETACE VÝSLEDKŮ 

     V první fázi jsme provedli rozbor všech otázek v dotazníku a výsledky jsme 

znázornili grafy. Ve druhé části jsme vypracovali analýzu z hlediska teoretické, 

praktické a organizační připravenosti na krizové události. Následoval rozbor 

připravenosti poskytovatelů akutní lůžkové péče Plzeňského kraje na 

provedení evakuace. V poslední fázi byla na základě získaných výsledků 

provedena SWOT analýza a navrhnuta doporučení pro praxi.  

5.1 Charakteristika průzkumného vzorku 

     Rozloha Plzeňského kraje je 7 561 km2, je složen ze sedmi okresů. Podle ÚZIS 

České republiky v Plzeňském kraji v roce 2013 žilo celkem 572 882 obyvatel. 

V kraji je celkem 11 zdravotnických zařízení, z toho jedna nemocnice následné 

péče a 9 soukromých zdravotnických zařízení. 

     O vyplnění dotazníku bylo požádáno sedm poskytovatelů akutní lůžkové 

péče zahrnutých do havarijního plánu Plzeňského kraje.  Vyplněných 

dotazníků bylo zpět odevzdáno 6, tzn. návratnost 85,71 %. 

 

Obr. 3 – Mapa Plzeňského kraje 

(zdroj: Portál Plzeňského kraje) 
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5.2 Rozbor výsledků dotazníku 

Otázka č. 1  

Jaká je lůžková kapacita vašeho zdravotnického zařízení? 

a) méně jak 100 

b) 100 – 200 

c) více jak 200 

 

Graf 1 – Lůžková kapacita zdravotnických zařízení 

     Celý soubor tvořilo 6 respondentů – 6 zdravotnických zařízení. Tvořila ho 2 

zdravotnická zařízení s  kapacitou 100 – 200 lůžek a 4 zařízení s více jak dvěma 

sty lůžky. Zdravotnické zařízení, které by mělo kapacitu menší než 100 lůžek se 

ve výzkumném souboru neobjevilo. 

 Otázka č. 2 

Jaký je nezbytný počet pracovníků k zajištění nepřetržitého chodu vaší 

nemocnice? 

a) méně jak 200 

b) 200 – 300 

c) více než 300 

0%

33%

67%

méně jak 100

100 - 200

více jak 200
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Graf 2 – Personál k zajištění chodu zdravotnického zařízení 

     Celý soubor tvořilo 6 respondentů – 6 zdravotnických zařízení. Tvořila ho 3 

zdravotnická zařízení s méně jak 200 pracovníky, 2 zdravotnická zařízení s 200 

– 300 pracovníky a jedno zdravotnické zařízení, které k zajištění nepřetržitého 

chodu potřebuje více než 300 pracovníků. 

Otázka č. 3 

Je ve vašem zařízení pracovník pověřený krizovým řízením? 

a) ano 

b) ne 

 

Graf 3 – Pracovník krizového řízení 

50%

33%

17%

méně jak 200

200 - 300

více než 300

83%

17%

ano

ne 



  

39 
 

     Na otázku č. 3 odpovědělo celkem 6 respondentů.  5 respondentů uvedlo, že 

v jejich zdravotnickém zařízení je pracovník pověřený krizovým řízením a 1 

respondent uvedl, že takového pracovníka ve svém zdravotnickém zařízení 

nemají. 

Otázka č. 4 

Pokud ano, je tento pracovník proškolen? Např. kurz krizové připravenosti ve 

zdravotnictví apod. 

a) ano 

b) ne 

 

Graf 4 – Proškolení pracovníka krizového řízení 

     Na otázku č. 4 odpovědělo 5 respondentů, kteří v předchozí otázce uvedli, že 

mají ve svém zdravotnickém zařízení pracovníka pověřeného krizovým 

řízením. Dvě zdravotnická zařízení uvedla, že pracovník krizového řízení 

v jejich zařízení je proškolen a 3 zdravotnická zařízení uvedla, že nikoli.  

Otázka č. 5 

Pokud ne, kdo je zodpovědný za činnosti spojené s vedením agendy krizové 

připravenosti? (uveďte pracovní zařazení) 

40%

60% ano 

ne
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Graf 5 – Pracovník odpovědný za krizovou připravenost 

     Na otázku č. 5 odpovídali i respondenti, kteří v otázce č. 3 uvedli, že ve svém 

zdravotnickém zařízení pracovníka pověřeného krizovým řízením mají. 

Nicméně jeden respondent, který na otázku č. 3 odpověděl negativně, uvedl, že 

za činnosti spojené s vedením agendy krizové připravenosti je v  jeho 

zdravotnickém zařízení odpovědný ředitel společně s vedoucím lékařem. 

Otázka č. 6 

Je ve vašem zařízení zřízen krizový štáb? 

a) ano 

b) ne 

 

Graf 6 – Krizový štáb 
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     Na otázku č. 6 odpovědělo všech 6 respondentů. V pěti zdravotnických 

zařízeních je krizový štáb zřízen a v jednom zařízení zřízen není. 

Otázka č. 7 

Pokud ano, je stanovena činnost krizového štábu vnitřním předpisem? 

a) ano 

b) ne 

 

Graf 7 – Vnitřní předpis upravující činnost krizového štábu 

     Z celkového počtu 5 respondentů, kteří odpověděli na otázku, má všech 5 

zdravotnických zařízení činnost krizového štábu stanovenou vnitřním 

předpisem.  

Otázka č. 8 

Je ve vašem zařízení zpracován traumatologický plán? 

a) ano 

b) ne 
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Graf 8 – Traumatologický plán 

     Na otázku č. 8 odpovědělo všech 6 respondentů a všichni uvedli, že jejich 

zdravotnické zařízení má zpracovaný traumatologický plán. 

Otázka č. 9 

Jak často je prováděna aktualizace traumatologického plánu? 

a) minimálně 1x ročně 

b) 1x za 2 – 3 roky 

c) není prováděna 

 

Graf 9 – Aktualizace traumatologického plánu 
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          Z šesti respondentů, kteří ve svém zařízení zpracovávají traumatologický 

plán, ho aktualizují minimálně 1x ročně 3 respondenti a 3 respondenti 

traumatologický plán aktualizují 1x za 2 - 3 roky. 

Otázka č. 10 

Kdo je zodpovědný za aktualizaci údajů v traumatologickém plánu?  

a) ředitel nemocnice 

b) náměstek LPP 

c) pracovník krizového řízení 

d) jiný pracovník 

 

Graf 10 – Pracovník odpovědný za aktualizaci traumatologického plánu 

     Ze šesti zdravotnických zařízení se zpracovaným traumatologickým plánem 

je ve 2 případech odpovědný za aktualizaci údajů v traumatologickém plánu 

ředitel nemocnice, ve 2 případech náměstek pro lékařskou péči, v 1 případě 

pracovník krizového řízení a v 1 případě jiný pracovník, konkrétně primář 

chirurgického oddělení.  
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Otázka č. 11  

Je prověřována funkčnost traumatologického plánu praktickým nácvikem? 

a) ano 

b) ne 

 

Graf 11 – Praktický nácvik traumatologického plánu 

     Na otázku č. 11 odpovědělo celkem 6 respondentů. 3 respondenti uvedli, že 

v jejich zdravotnickém zařízení se traumatologický plán praktickým nácvikem 

neprověřuje a 3 respondenti uvedli, že v jejich zdravotnickém zařízení 

funkčnost traumatologického plánu praktickým nácvikem prověřují. 

Otázka č. 12 

Jak často je cvičení realizováno? 

a) minimálně 1x ročně 

b) 1x za 2 – 3 roky 

c) není prováděno 
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Graf 12 – Četnost cvičení na prověření traumatologického plánu 

     Na otázku č. 12 odpovědělo všech 6 respondentů. Jeden respondent uvedl, 

že v jejich zdravotnickém zařízení je funkčnost traumatologického plánu 

prověřována praktickým nácvikem minimálně 1x ročně. Dva respondenti 

uvedli, že nácvik traumatologického plánu provádějí 1x za 2 – 3 roky a 3 

respondenti uvedli, že prověřování traumatologického plánu praktickým 

nácvikem v jejich zdravotnickém zařízení není prováděno. 

Otázka č. 13  

Je ve vašem zařízení zpracován evakuační plán? 

a) ano 

b) ne 

 

Graf 13 – Evakuační plán 
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     Na otázku č. 13 odpovědělo 6 respondentů. Všichni shodně uvedli, že v jejich 

zdravotnickém zařízení je evakuační plán zpracován. 

Otázka č. 14 

Jak často je prováděna aktualizace evakuačního plánu? 

a) minimálně 1x ročně 

b) 1x za 2 – 3 roky 

c) není prováděna 

 

Graf 14 – Aktualizace evakuačního plánu 

     Na otázku č. 6 odpovědělo 6 respondentů.  3 z nich uvedli, že v jejich 

zdravotnickém zařízení aktualizují evakuační plán minimálně 1x ročně, 3 

respondenti uvedli, že aktualizace evakuačního plánu je prováděno 1x za 2 – 3 

roky. Žádný respondent neuvedl, že v jejich zdravotnickém zařízení aktualizace 

evakuačního plánu není prováděna. 

Otázka č. 15  

Kdo je zodpovědný za aktualizaci údajů v evakuačním plánu? 

a) ředitel nemocnice 
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b) náměstek LPP 

c) pracovník krizového řízení 

d) jiný pracovník 

 

Graf 15 – Pracovník odpovědný za aktualizaci evakuačního plánu 

     Na otázku č. 15 odpovědělo celkem 6 respondentů. Jeden respondent uvedl, 

že v jejich zdravotnickém zařízení je za aktualizaci evakuačního plánu 

odpovědný náměstek lékařské péče, jeden respondent uvedl, že evakuační plán 

aktualizuje pracovník krizového řízení a 4 respondenti uvedli, že odpovědnost 

za aktualizaci evakuačního plánu přebírá jiný pracovník, konkrétně specialista 

požární ochrany nebo technický ředitel. V žádném zdravotnickém zařízení není 

za aktualizaci evakuačního plánu odpovědný ředitel. 

Otázka č. 16 

Je prověřována funkčnost evakuačního plánu praktickým nácvikem? 

a) ano 

b) ne 
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Graf 16 – Praktický nácvik evakuačního plánu 

     Na otázku č. 16 odpovědělo 6 respondentů. 4 respondenti uvedli, že v jejich 

zdravotnickém zařízení funkčnost evakuačního plánu praktickým nácvikem 

provádějí a 2 respondenti odpověděli, že praktickým nácvikem evakuační plán 

neprověřují. 

Otázka č. 17 

Jak často je cvičení realizováno? 

a) minimálně 1x ročně 

b) 1x za 2 – 3 roky 

c) není prováděno 

 

Graf 17 – Četnost cvičení na prověření evakuačního plánu 
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     Na otázku č. 17 odpovědělo 6 respondentů. 2 respondenti uvedli, že v jejich 

zdravotnickém zařízení je funkčnost evakuačního plánu praktickým nácvikem 

prověřována minimálně 1x ročně, 2 respondenti uvedli, že evakuační plán 

prakticky prověřují v intervalu 1x za 2 – 3 roky a 2 respondenti uvedli, že 

v jejich zdravotnickém zařízení evakuační plán praktickým nácvikem 

neprověřují vůbec. 

Otázka č. 18 

Je ve vašem zařízení striktně určeno místo pro shromažďování osob při 

evakuaci? 

a) ano 

b) ne 

 

Graf 18 – Místo pro shromažďování osob při evakuaci 

     Na otázku č. 18 odpovědělo všech 6 respondentů. Všichni shodně uvedli, že 

v jejich zdravotnickém zařízení mají striktně určeno místo pro shromažďování 

osob pro případ evakuace. 
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Otázka č. 19 

Je objekt vašeho zařízení rozdělen do více požárních úseků umožňující 

evakuaci po rovině? 

a) ano 

b) ne 

 

Graf 19 – Rozdělení na více požárních úseků 

     Na otázku č. 19 odpovědělo 6 respondentů. 5 respondentů uvedlo, že objekt 

jejich zdravotnického zařízení je rozdělen na více požárních úseků, které 

umožňují evakuaci po rovině. Jeden respondent uvedl, že jejich zdravotnické 

zařízení neumožňuje evakuaci po rovině, protože objekt není rozdělen na více 

požárních úseků. 

Otázka č. 20 

Probíhá ve vašem zdravotnickém zařízení kontrola průchodnosti a značení 

únikových tras? (mimo kontrolu prováděnou HZS ČR) 

a) ano 

b) ne 
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Graf 20 – Kontrola průchodnosti a značení únikových tras 

     Na otázku č. 20 odpovědělo 6 respondentů. 4 respondenti uvedli, že v jejich 

zdravotnickém zařízení kontrola průchodnosti a značení únikových tras 

probíhá a 2 respondenti uvedli, že v jejich zdravotnickém zařízení kromě HZS 

ČR nikdo únikové trasy nekontroluje. 

Otázka č. 21 

Pokud ano, kdo tuto kontrolu zajišťuje: 

a) jednotlivá pracoviště/oddělení samy 

b) pracovník krizového řízení 

c) jiný specialista v oblasti požární ochrany 

 

Graf 21 – Pracovník zajišťující kontrolu únikových tras 
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     Na otázku č. 21 odpověděli 4 respondenti, u kterých probíhá pravidelná 

kontrola průchodnosti a značení únikových tras. 3 respondenti uvedli, že 

odpovědnost za kontrolu v jejich zdravotnickém zařízení přebírá jiný specialista 

v oblasti požární ochrany. Jeden respondent uvedl, že v jejich zdravotnickém 

zařízení kontroluje únikové trasy pracovník krizového řízené, ovšem také ve 

spolupráci se specialistou požární ochrany. Ani jeden respondent neuvedl, že 

by odpovědnost přebírala jednotlivá pracoviště nebo oddělení sama. 

Otázka č. 22 

Má vaše zařízení uzavřenou smlouvu s dopravní zdravotní službou pro případ 

evakuace většího počtu pacientů? 

a) ano 

b) ne 

 

Graf 22 – Smlouva s dopravní zdravotní službou 

     Na otázku č. 22 odpovědělo 6 respondentů. 5 respondentů uvedlo, že jejich 

zdravotnické zařízené má uzavřenou smlouvu s dopravní zdravotní službou 

pro případ evakuace většího počtu pacientů. 1 respondent uvedl, že takovou 

smlouvu jejich zdravotnické zařízení uzavřeno nemá. 
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Otázka č. 23 

Je ve vašem zařízení zpracován plán krizové připravenosti? 

a) ano 

b) ne 

 

Graf 23 – Plán krizové připravenosti 

     Na otázku č. 23 odpovědělo 6 respondentů. 5 respondentů uvedlo, že jejich 

zdravotnické zařízení má zpracovaný plán krizové připravenosti. Jeden 

respondent uvedl, že jejich zdravotnické zařízení plán krizové připravenosti 

nezpracovává. 

Otázka č. 24 

Jak často je prováděna jeho aktualizace? 

a) minimálně 1x ročně 

b) 1x za 2 – 3 roky 

c) pouze na žádost kraje 
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Graf 24 – Aktualizace plánu krizové připravenosti 

     Na otázku č. 24 odpovědělo celkem 5 respondentů, protože jeden respondent 

v předchozí otázce uvedl, že plán krizové připravenosti v jeho zdravotnickém 

zařízení není zpracován. 2 respondenti uvedli, že plán krizové připravenosti je 

v jejich zdravotnickém zařízení aktualizován minimálně 1x ročně. 3 respondenti 

odpověděli, že v jejich zdravotnickém zařízení aktualizují plán krizové 

připravenosti 1x za 2 – 3 roky.  

Otázka č. 25 

Kdo je zodpovědný za aktualizaci údajů v plánu krizové připravenosti? 

a) ředitel nemocnice 

b) náměstek LPP 

c) pracovník krizového řízení 

d) jiný pracovník 
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Graf 25 – Pracovník odpovědný za aktualizaci plánu krizové připravenosti 

     Na otázku č. 25 odpovědělo celkem 5 respondentů, v jejichž zdravotnickém 

zařízení je zpracováván plán krizové připravenosti 3 respondenti uvedli, že 

osobou odpovědnou za aktualizaci plánu krizové připravenosti je ředitel 

nemocnice. Jeden respondent odpověděl, že odpovědný za aktualizaci plánu 

krizové připravenosti je náměstek pro lékařskou péči, 1 respondent, že 

odpovědnou osobou je pracovník krizové připravenosti. Nikdo neuvedl, že za 

aktualizaci plánu krizové připravenosti odpovídá jiný pracovník. 

Otázka č. 26 

Uvítali byste možnost spolupráce s ostatními zdravotnickými zařízeními v kraji 

při přípravě a realizaci cvičení? 

a) ano 

b) ne 
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Graf 26 – Možnost spolupráce s ostatními zdravotnickými zařízeními 

     Na otázku č. 26 odpovědělo 6 respondentů. 4 zdravotnická zařízení uvedla, 

že by uvítala možnost spolupráce s ostatními zdravotnickými zařízeními v kraji 

při přípravě a realizaci cvičení. 2 zdravotnická zařízení odpověděla, že                  

o takovou spolupráci nestojí. 

Otázka č. 27 

Zde můžete uvést vaše návrhy na zlepšení připravenosti zdravotnických 

zařízení na mimořádné události. 

     Na otázku č. 27 odpověděli pouze dva respondenti. Jeden respondent uvedl, 

že by v rámci zlepšení připravenosti na mimořádné události uvítal nákup 

evakuačních podložek, pořízení systému hromadných oznámení, dostatečné 

značení únikových východů a zlepšení znalosti postupu evakuace                        

u zdravotnického personálu. Druhý respondent upřednostňuje individuální 

řešení evakuace dle dispozic zdravotnických zařízení a zároveň individuální 

koordinaci evakuace v rámci Plzeňského kraje. 

5.3 Analýza konkrétních otázek dotazníku 

     Testovaný soubor tvořilo 6 respondentů, zástupců zdravotnických zařízení 

Plzeňského kraje, kteří odpověděli a vyplnili dotazník zaměřený na zmapování 
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připravenosti na řešení mimořádných událostí a připravenosti na provedení 

evakuace. 

      Cílem bylo zanalyzovat připravenost vybraných poskytovatelů akutní 

lůžkové péče na řešení mimořádných událostí a na provedení evakuace pomocí 

souboru pracovních ukazatelů. 

     Prvním ukazatelem byla zvolena „teoretická připravenost“ na mimořádné 

události se zaměřením na zpracování základních typů plánů. Pro analýzu 

tohoto ukazatele jsme vybrali celkem 6 otázek, konkrétně otázky č. 8, 9, 13, 14, 

23, 24. 

 Otázka č. 8 – Je ve vašem zařízení zpracován traumatologický plán? 

 Otázka č. 9 – Jak často je prováděna aktualizace traumatologického 

plánu? 

 Otázka č. 13 – Je ve vašem zařízení zpracován evakuační plán? 

 Otázka č. 14 – Jak často je prováděna aktualizace evakuačního plánu? 

 Otázka č. 23 – Je ve vašem zařízení zpracován plán krizové 

připravenosti? 

 Otázka č. 24 – Jak často je prováděna jeho aktualizace? 

     Na otázky č. 8, 13 a 23 byla možná odpověď ano – ne. Za kladnou odpověď 

obdržel respondent 1 bod, za zápornou odpověď obdržel respondent 0 bodů. 

     U otázek č. 9, 14 a 24 respondent vybíral z možnosti „minimálně 1x ročně“, 

za kterou obdržel 2 body, z možnosti „1x za 2 – 3 roky, za kterou obdržel 1 bod 

a z varianty „není prováděno“, za kterou obdržel 0 bodů. Maximální počet byl 

tedy 9 bodů, minimální počet byl 0 bodů. 

     V následující tabulce je uveden počet obdržených bodů jednotlivých 

respondentů. 
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Tabulka 1 – Teoretická připravenost 

MAX. 9 bodů 
MIN. 0 bodů 

Body za odpovědi 
Celkem 

 8 9 13 14 23 24 

R
ES

PO
N

D
EN

TI
 1. 1 1 1 1 1 1 6 

2. 1 2 1 2 0 0 6 
3. 1 1 1 1 1 1 6 
4. 1 2 1 2 1 2 9 
5. 1 2 1 2 1 2 9 
6. 1 1 1 1 1 1 6 

 

     V předchozí tabulce vidíme, že dva respondenti získali nejvyšší možný počet 

bodů, tzn. 9 bodů. Zbývající čtyři respondenti získali bodů 6. Průměrný počet 

bodů činil 7 bodů.  

     V následujícím grafu jsou modře vyznačeny získané body jednotlivých 

respondentů a červeně vyznačen průměr získaných bodů. Z grafu tedy 

vyplývá, že 4 respondenti nedosahují ani průměru 7 bodů. 

 

Graf 27 – Teoretická připravenost 
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     Druhým ukazatelem byla zvolena „organizační připravenost“, která byla 

zaměřena na pracoviště krizové připravenost, konkrétně na pracovníka 

zodpovědného za krizové řízení a na krizové štáby. 

     Pro analýzu tohoto ukazatele jsme zvolili celkem 4 otázky, konkrétně otázky 

č. 3, 4, 6 a 7. 

 Otázka č. 3 – Je ve vašem zařízení pracovník pověřený krizovým 

řízením? 

 Otázka č. 4 – Pokud ano, je tento pracovník proškolen? 

 Otázka č. 6 – Je ve vašem zařízení zřízen krizový štáb? 

 Otázka č. 7 – Pokud ano, je stanovena činnost krizového štábu vnitřním 

předpisem? 

     Na všechny čtyři otázky byla možná odpověď ano – ne. Za kladnou 

odpověď obdržel respondent 1 bod, za zápornou odpověď obdržel respondent 

0 bodů. Maximální počet dosažených bodů byl tedy 4 body, minimální počet 

byl 0 bodů. 

     V následující tabulce je uveden počet obdržených bodů jednotlivých 

respondentů. 

Tabulka 2 – Organizační připravenost 

MAX. 4 body 
MIN. 0 bodů 

Body za odpovědi 
Celkem 

 3 4 6 7 

R
ES

PO
N

D
EN

TI
 1. 1 0 1 1 3 

2. 0 0 0 0 0 
3. 1 0 1 1 3 
4. 1 0 1 1 3 
5. 1 1 1 1 4 
6. 1 1 1 1 4 
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     V předchozí tabulce vidíme, že dva respondenti získali nejvyšší možný počet 

bodů, tzn. 4 body. Tři respondenti získali 3 body a jeden respondent nezískal 

ani jeden bod. Průměrný počet bodů činil 2,8 bodu. 

    V následujícím grafu jsou modře vyznačeny získané body jednotlivých 

respondentů a červeně vyznačen průměr získaných bodů. Z grafu tedy 

vyplývá, že jeden respondent nedosahuje ani průměru 2,8 bodu. 

 

Graf 28 – Organizační připravenost 

 

     Třetím ukazatelem byla zvolena „praktická připravenost“ se zaměřením na 

realizaci cvičení. 

     Pro analýzu tohoto ukazatele jsme vybrali celkem 4 otázky, konkrétně 

otázky č. 11, 12, 16 a 17. 

 Otázka č. 11 – Je prověřována funkčnost traumatologického plánu 

praktickým nácvikem? 

 Otázka č. 12 – Jak často je cvičení realizováno? 

 Otázka č. 16 – Je prověřována funkčnost evakuačního plánu praktickým 

nácvikem? 
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 Otázka č. 17 – Jak často je cvičení realizováno? 

Na otázky č. 11 a 16 byla možná odpověď ano – ne. Za kladnou odpověď 

obdržel respondent 1 bod, za zápornou odpověď obdržel respondent 0 bodů. 

     U otázek č. 12 a 17 respondent vybíral z možnosti „minimálně 1x ročně“, za 

kterou obdržel 2 body, za možnosti „1x za 2 – 3 roky“, za kterou obdržel 1 bod 

a z varianty „není prováděno“, za kterou obdržel 0 bodů. Maximální počet byl 

tedy 6 bodů, minimální počet byl 0 bodů. 

     V následující tabulce je uveden počet obdržených bodů jednotlivých 

respondentů. 

Tabulka 3 – Praktická připravenost 

MAX. 6 bodů 
MIN. 0 bodů 

Body za odpovědi 
Celkem 

 11 12 16 17 

R
ES

PO
N

D
EN

TI
 1. 1 1 1 1 4 

2. 0 0 0 0 0 
3. 0 0 0 0 0 
4. 1 1 1 2 5 
5. 1 2 1 2 6 
6. 0 0 1 1 2 

 

     V předchozí tabulce vidíme, že jeden respondent získal nejvyšší možný 

počet bodů, tzn. 6 bodů. Jeden respondent obdržel 5 bodů, jeden respondent 4 

body a jeden respondent získal 2 body. Dva respondenti obdrželi nejmenší 

možný počet bodů, tzn. 0 bodů. Průměrný počet získaných bodů činil 2,8 bodu. 

     V následujícím grafu jsou modře vyznačeny získané body jednotlivých 

respondentů a červeně vyznačen průměr získaných bodů. Z grafu tedy 

vyplývá, že tři respondenti nedosahují ani průměru 2,8 bodu. 
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Graf 29 – Praktická připravenost 

     Čtvrtým ukazatelem byla zvolena „připravenost na provedení evakuace“ 

poskytovatele akutní lůžkové péče. 

     Pro analýzu tohoto ukazatele jsme vybrali celkem 4 otázky, konkrétně 

otázky č. 18, 19, 20 a 22. 

 Otázka č. 18 – Je ve vašem zařízení striktně určeno místo pro 

shromažďování osob při evakuaci? 

 Otázka č. 19 – Je objekt vašeho zařízení rozdělen do více požárních úseků 

umožňující evakuaci po rovině? 

 Otázka č. 20 – Probíhá ve vašem zařízení pravidelná kontrola 

průchodnosti a značení únikových tras? (mimo kontrolu prováděnou 

HZS ČR) 

 Otázka č. 22 – Má vaše zařízení uzavřenou smlouvu s dopravní 

zdravotní službou pro případ evakuace většího počtu pacientů? 

          Na všechny čtyři otázky byla možná odpověď ano – ne. Za kladnou 

odpověď obdržel respondent 1 bod, za zápornou odpověď obdržel respondent 
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0 bodů. Maximální počet dosažených bodů byl tedy 4 body, minimální počet 

byl 0 bodů. 

      V následující tabulce je uveden počet obdržených bodů jednotlivých 

respondentů. 

Tabulka 4 – Připravenost na provedení evakuace 

MAX. 4 body 
MIN. 0 bodů 

Body za odpovědi 
Celkem 

 18 19 20 22 

R
ES

PO
N

D
EN

TI
 1. 1 1 1 1 4 

2. 1 0 0 0 1 
3. 1 1 0 1 3 
4. 1 1 1 1 4 
5. 1 1 1 1 4 
6. 1 1 1 1 4 

 

     V předchozí tabulce vidíme, že čtyři respondenti získali nejvyšší počet 

možných bodů, tzn. 4 body. Jeden respondent získal tři body a jeden 

respondent získal 1 bod. Průměrný počet získaných bodů činil 3,3 bodu. 

     V následujícím grafu jsou modře vyznačeny získané body jednotlivých 

respondentů a červeně vyznačen průměr získaných bodů. Z grafu tedy 

vyplývá, že dva respondenti nedosahují ani průměru 3,3 bodu. 
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Graf 30 – Připravenost na provedení evakuace 

     Součtem bodů za teoretickou, organizační a praktickou připravenost jsme 

získali přehled o celkové připravenosti na mimořádné události u všech 

respondentů. 

Tabulka 5 – Připravenost na mimořádné události 

MAX. 19 bodů 
MIN. 0 bodů 

Body za odpovědi 
Celkem 

 Teoretická Organizační Praktická 

R
ES

PO
N

D
EN

TI
 1. 6 3 4 13 

2. 6 0 0 6 
3. 6 3 0 9 
4. 9 3 5 17 
5. 9 4 6 19 
6. 6 4 2 12 

 

    V předchozí tabulce vidíme, že jeden respondent získal maximální možný 

počet bodů, tzn. 19 bodů. U dalších respondentů se počet získaných bodů 

značně lišil. Průměrný počet získaných bodů činil 12, 6 bodu. 

     V následujícím grafu jsou modře vyznačeny získané body jednotlivých 

respondentů a červeně vyznačen průměr získaných bodů. Z grafu tedy 
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vyplývá, že tři respondenti nedosahují ani průměru 12, 6 bodu a jeden 

respondent získal celkově 13 bodů, pohybuje se tedy těsně nad celkovým 

průměrem získaných bodů.    

 

 

Graf 31 – Připravenost na mimořádné události 

 

     Součtem všech čtyř ukazatelů jsme zjistili celkový počet získaných bodů, 

tedy celkovou připravenost. 

Tabulka 6 – Celková připravenost 

MAX. 23 bodů 
MIN. 0 bodů Body za odpovědi 

Celkem 
 Teoretická Organizační Praktická Evakuace 

R
ES

PO
N

D
EN

TI
 1. 6 3 4 4 17 
2. 6 0 0 1 7 
3. 6 3 0 3 12 
4. 9 3 5 4 21 
5. 9 4 6 4 23 
6. 6 4 2 4 16 
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     V předchozí tabulce vidíme, že jeden respondent získal celkem 23 bodů, což 

je nejvyšší možný počet dosažených bodů a jeden respondent získal celkově 

pouze 7 bodů. Průměrný počet získaných bodů činil 16 bodů. 

     V následujícím grafu jsou modře vyznačeny získané body jednotlivých 

respondentů a červeně vyznačen průměr získaných bodů. Z grafu tedy 

vyplývá, že dva respondenti nedosahují ani průměru 16 bodů, jeden 

respondent dosáhl přesně průměrného počtu bodů a jeden respondent získal      

o jeden bod více, než byl celkový průměr bodů. 

 

Graf 32 – Celková připravenost 

 

5.4 SWOT analýza 

     Výsledky dotazníkového průzkumu jsme použili pro zpracování SWOT 

analýzy. SWOT je zkratka z anglického originálu, kde S = Strengths (Silné 

stránky), W = Weaknesses (Slabé stránky), O = Opportunities (Příležitosti), T = 

Threats (Hrozby). SWOT je tedy zkratkou pro vnitřní silné a slabé stránky 

organizace a příležitosti a hrozby z vnějšího prostředí organizace. 

(GRASSEOVÁ, 2006) 
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     SWOT analýza je vysoce efektivní a jednoduchá pomůcka pro identifikaci 

silných a slabých stránek organizace ve vztahu k příležitostem a hrozbám, 

jejichž původcem je vnější prostředí. 

     Při provádění SWOT analýzy jsme analyzovali data získaná dotazníkových 

průzkumem ve zdravotnických zařízeních Plzeňského kraje. Výsledky jsme 

zanesli do klasické matice. 

 

Tabulka 7 – Matice SWOT analýzy 

Silné stránky Slabé stránky 
- existence pracoviště krizové 

připravenosti téměř u všech 
respondentů 

- zpracovaný evakuační plán ve 
všech zdravotnických zařízeních 

- praktické nácviky funkčnosti 
evakuačního plánu ve většině 
zdravotnických zařízení 

- nedostatečné 
vzdělávání/proškolování 
pracovníků krizového řízení 

- termínově a obsahově 
nedostačující aktualizace 
evakuačního plánu  

- nedostatečná kontrola značení 
únikových tras 

- nedostatečná kontrola 
průchodnosti únikových tras 

Příležitosti Hrozby 
- přijímání krizových manažerů 

s odpovídajícím odborným 
vzděláním 

- účast pracovníků krizového řízení 
na odborných konferencích a 
školeních 

- využití finančních dotací 
k nákupu pomůcek ke zlepšení 
průběhu evakuace 

- spolupráce s ostatními 
zdravotnickými zařízeními při 
realizaci cvičení na řešení MU 

- nedostatečná připravenost 
zaměstnanců na provedení 
evakuace 

- organizační nezvládnutí evakuace 
vedoucími zaměstnanci z důvodu 
neznalosti evakuačního plánu 

- zablokování evakuačních tras 
- zvýšené riziko poškození pacientů 

v průběhu evakuace 
- zvýšené riziko vzniku pracovního 

úrazu zaměstnanců při provádění 
evakuace 
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5.5 Doporučení pro praxi 

     Na základě výsledků dotazníkového šetření v oblasti připravenosti na 

provedení evakuace u poskytovatelů akutní lůžkové péče Plzeňského kraje lze 

bezesporu doporučit přijímání krizových manažerů s odpovídajícím vzděláním 

a jejich následné další vzdělávání realizované prostřednictvím odborných 

konferencí a školení. Celoživotní odborný růst je přínosem jak pro zaměstnance 

jako jednotlivce, tak pro celé zdravotnické zařízení. Řádně proškolený krizový 

manažer by měl své nově nabyté nebo prohloubené znalosti předávat 

zaměstnancům, kteří jsou do případné evakuace nejvíce zainteresování 

(pracovníci urgentního příjmu). Jako vhodná forma se nabízí organizace 

seminářů s následným praktickým nácvikem.  

     Finanční dotace čerpané v rámci připravenosti na krizové situace lze využít 

na nákup nových prostředků, které by evakuaci usnadnily (evakuační 

podložka) nebo například na vylepšení již stávajícího označení evakuačních 

tras. 

     Největším přínosem pro poskytovatele akutní lůžkové péče by byl 

pravidelný praktický nácvik provedení evakuace, v ideálním případě za účasti 

několika zdravotnických zařízení kraje. Jak se ale ukázalo, nejsou tomu vedoucí 

pracovníci zdravotnických zařízení příliš nakloněni.  
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6 DISKUZE 

     Připravenost zdravotnických zařízení na zvládnutí mimořádných událostí     

a krizových stavů je důležitou součástí krizové připravenosti segmentu 

zdravotnictví. Nejdůležitějšími zdravotnickými zařízeními i z hlediska 

připravenosti na krizové události a zvládání neodkladné péče za krizových 

stavů jsou nemocnice fakultního typu. Fakultní nemocnice jsou zřizovány 

ministerstvem zdravotnictví a v případě vyhlášení jednoho ze čtyř krizových 

stavů se stávají složkou IZS. Nedílnou součástí resortu zdravotnictví jsou ale      

i ostatní nemocnice nefakultního typu. Jejich povinnost přípravy na zvládání 

mimořádných událostí plyne z jejich zařazení do traumatologického plánu 

kraje. Z tohoto důvodu výzkum pro mou diplomovou práci probíhal ve 

zdravotnických zařízeních nefakultního typu v Plzeňském kraji.   

     Z analýzy prvního ukazatele - „teoretické připravenosti“ - vyplynulo, že 

všichni poskytovatelů akutní lůžkové péče Plzeňského kraje, která se výzkumu 

zúčastnila, mají zpracován traumatologický plán a evakuační plán. Ovšem 

povinnost zpracovat traumatologický plán by měla vyplynout ze zařazení 

zdravotnického zařízení do traumatologického plánu kraje. Plán krizové 

připravenosti je zpracován u pěti poskytovatelů akutní lůžkové péče 

z celkových šesti.  

     Součástí otázek na plánování byly i otázky týkající se aktualizace plánů         

a četnosti jejich aktualizace. Z odpovědí respondentů vyplynulo, že 

traumatologický plán v 50 % zdravotnických zařízení aktualizují 1x ročně a v 50 

% 1x za 2-3 roky.  U otázek na aktualizaci evakuačního plánu bylo dosaženo 

stejných výsledků.  Plán krizové připravenosti je zpracován u pěti 

poskytovatelů akutní lůžkové péče. Z toho dva respondenti aktualizují  PKP  1x 

ročně a  tři respondenti 1x za 2-3 roky.  
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     Výsledky celkového hodnocení teoretické připravenosti ukázaly, že 33 % 

respondentů dosáhlo nejvyššího možného počtu bodů, ale 66 % respondentů 

nedosahuje ani průměru, stanoveného z výsledků všech zúčastněných 

respondentů. 

     Pokud výsledky porovnáme s výsledky stejných výzkumů v Jihomoravském 

a Jihočeském kraji, dojdeme k závěru, že ve všech krajích je u všech 

poskytovatelů akutní lůžkové péče zpracováván traumatologický a evakuační 

plán. Větší rozdíly nastávají v případě zpracování plánu krizové připravenosti. 

Stejně tak aktualizace krizových plánů je v jednotlivých krajích rozmanitá. 

Příčinou může být neexistence striktního časového ukotvení v legislativě. 

Pokud bychom chtěli porovnávat celkovou teoretickou připravenost ve všech 

třech krajích na základě dosažených bodů, může být toto porovnání zavádějící. 

V našem průzkumu jsme v oblasti plánování nehodnotili plán hygienických       

a protiepidemických opatření, a proto byl maximální počet dosažených bodů 9. 

V ostatních dvou krajích byla maximální hodnota 12 bodů. 

     Při analýze organizační připravenosti z výsledků vyplynulo, že v jednom 

zdravotnickém zařízení není určen pracovník v oblasti krizového řízení. Pouze 

u dvou zdravotnických zařízení je pracovník krizového řízení náležitě 

proškolen. Krizový štáb je zřízen u pěti respondentů a u všech zdravotnických 

zařízení, která krizový štáb zřizují je jeho činnost upravena vnitřním 

předpisem.  Překvapivým výsledkem bylo nedostatečné proškolení pracovníků 

krizového řízení. V žádném případě nechci zpochybňovat vědomosti ani 

praktické zkušenosti zaměstnanců, kteří se v těchto zdravotnických zařízeních 

podílí na analýze, organizování a plánování, ale dovolím si tvrdit, že účast na 

odborných školeních a konferencích by byla pro tyto pracovníky, potažmo i pro 

celé zdravotnické zařízení, přínosem. Výsledky celkového hodnocení teoretické 

připravenosti ukázaly, že dvě zdravotnická zařízení dosáhla nejvyššího 

možného počtu bodů, dva respondenti se pohybují nad celkovým průměrem, 
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ale jeden respondent nezískal v oblasti organizační připravenosti ani jeden bod.  

Průměrný počet dosažených bodů u všech respondentů činil 2,8 bodu stejně 

jako v Jihomoravském kraji.  V porovnání s Jihočeským krajem, kde průměrný 

počet dosažených bodů činil 1,8 bodu, dosáhla zdravotnická zařízení 

v Plzeňském kraji lepšího výsledku. 

     Analýza třetího ukazatele byla zaměřena na cvičení. Z odpovědí 

respondentů vyplynulo, že funkčnost traumatologického plánu praktickým 

nácvikem prověřuje pouze 50 % respondentů.   Četnost cvičení je také velice 

rozdílná. Pouze jedno zdravotnické zařízení nácvik uskutečňuje alespoň 1x 

ročně, zbylá dvě zdravotnická zařízení, která funkčnost traumatologického 

plánu prověřují, tak činí 1x za 2 - 3 roky.  Výsledky celkového hodnocení 

praktické připravenosti ukázaly, že jeden respondent dosáhl nejvyššího 

možného počtu dosažených bodů a dvě zdravotnická zařízení se pohybují nad 

celkovým průměrem 2,8 bodu. Jeden respondent nedosahuje hranice celkového 

průměru a dva respondenti nezískali v oblasti praktické připravenosti ani jeden 

bod. V oblasti praktické připravenosti mají nejlepší dosažené výsledky 

zdravotnická zařízení v Jihomoravském kraji, kde průměr získaných bodů činil 

4,4 bodu. Poskytovatelé akutní lůžkové péče v Jihočeském kraji průměrně 

získali v oblasti praktické připravenosti 1,8 bodu. 

     Při analýze připravenosti na provedení evakuace z odpovědí respondentů 

vyplynulo, že ve všech zdravotnických zařízeních je striktně určeno místo pro 

shromažďování osob při evakuaci. Pouze v jednom případě není objekt 

poskytovatele akutní lůžkové péče rozdělen na více úseků a neumožňuje 

evakuaci po rovině.  Dva poskytovatelé akutní lůžkové péče nemají zajištěnou 

kontrolu značení a průchodnosti únikových tras (výjimkou je kontrola HZS ČR) 

a jeden respondent nemá uzavřenou smlouvu s dopravní zdravotní službou 

pro případ evakuace většího počtu pacientů. Celkový počet dosažených bodů 

v oblasti připravenosti na provedení evakuace ukázal, že čtyři poskytovatelé 
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akutní lůžkové péče dosáhli nejvyššího možného počtu bodů a dva respondenti 

se pohybují pod celkovým průměrem 3,3 bodu.  

     Pro zhodnocení celkové připravenosti na mimořádné události jsme sečetli 

všechny získané body, které jednotliví respondenti získali v oblasti teoretické, 

organizační a praktické připravenosti. Výsledky u jednotlivých poskytovatelů 

akutní lůžkové péče byly poměrně rozdílné. Dvě zdravotnická zařízení získala 

vysoký počet bodů a jsou tedy na mimořádné události připravena výborně. 

Dvě zdravotnická zařízení Plzeňského kraje se pohybují na úrovni průměrného 

počtu získaných bodů, tzn. 12, 6 bodu. Zbylá dvě zdravotnická zařízení se 

pohybují v počtu získaných bodů hluboce pod průměrem a na mimořádné 

události jsou tedy připravena špatně. Pokud bychom tedy výsledky převedli do 

školního známkování, lze připravenost na mimořádné události hodnotit jako 

dobrou. V Jihočeském kraji, jak uvádí ve své diplomové práci Mgr. Táchová, je 

celková připravenost zdravotnických zařízení špatná (hodnoceno známkou 

3,9). Zdravotnická zařízení Jihomoravského kraje dosáhla ve výzkumu Mgr. 

Němečkové lepších výsledků, jsou hodnocena známkou 2,8.  

     Pro analýzu celkové připravenosti lůžkových zdravotnických zařízení 

Plzeňského kraje jsme k teoretické, organizační a praktické připravenosti 

přičetli připravenost na provedení evakuace. Křivka výsledného grafu se příliš 

nezměnila. Dvě zdravotnická zařízení získala celkově velmi malý počet bodů      

a nedosáhla ani celkového průměru bodů. Výsledek dvou zdravotnických 

zařízení lze hodnotit jako výborný a dva respondenti se pohybují v úrovni 

průměrného počtu získaných bodů. 
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7 ZÁVĚR 

     Tato diplomová práce poskytla přehled o krizové připravenosti 

poskytovatelů akutní lůžkové péče, traumatologickém a evakuačním plánu 

lůžkových zařízení a platné legislativě v oblasti krizového managementu            

a evakuace. 

     Hlavním cílem práce bylo zmapovat připravenost poskytovatelů akutní 

lůžkové péče Plzeňského kraje na provedení evakuace. Z výsledků 

dotazníkového šetření lze odvodit, že připravenost na mimořádné události         

a provedení evakuace v jednotlivých lůžkových zařízeních Plzeňského kraje je 

velmi rozdílná. Z globálního pohledu ji lze hodnotit jako dobrou. 

     Závěrem lze pro praxi doporučit zaměření na praktický nácvik úkonů 

souvisejících s mimořádnými událostmi a evakuací, teoretickou přípravu 

zaměstnanců a účast pracovníků krizového řízení na odborných školeních         

a konferencích.  
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8 SEZNAM ZKRATEK 

atd.    a tak dále 

CBRNE  chemické, biologické, radiační, nukleární a explozivní 

č.    číslo 

event.   eventuálně 

HZS   hasičský záchranný sbor 

HZS ČR   Hasičský záchranný sbor České republiky 

IKEM    Institut klinické a experimentální medicíny 

IZS    integrovaný záchranný systém 

JSVV    jednotný systém varování a vyrozumění 

LPP    léčebná a preventivní péče 

MU    mimořádná událost 

PKP    plán krizové připravenosti 

RLP    rychlá lékařská pomoc  

RZP    rychlá zdravotnická pomoc 

Sb.   Sbírka zákonů 

SWOT   Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats 

SW   Software 

tzn.   to znamená 

ÚZIS   Ústav zdravotnických informací a statistiky 

ZDS   zdravotnická dopravní služba 

ZOS   zdravotnické operační středisko 

ZZS   zdravotnická záchranná služba 
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Příloha 1: Dotazník 

Připravenost poskytovatelů akutní lůžkové péče na provedení 

evakuace 

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, 

 

jmenuji se Hana Brezovská a studuji obor Civilní nouzové plánování na Českém 

vysokém učení technickém v Praze. Tento dotazník je určen pro ředitele lůžkových 

zdravotnických zařízení a je podkladem pro zpracování mé diplomové práce na téma 

„Připravenost poskytovatelů akutní lůžkové péče na provedení evakuace“. 

Cílem mé diplomové práce je zmapovat situaci na úseku připravenosti poskytovatelů 

akutní lůžkové péče v Plzeňském kraji na provedení evakuace. Cílem rozhodně není 

hodnotit nebo porovnávat úroveň připravenosti mezi jednotlivými nemocnicemi. 

Veškeré údaje, které poskytnete, budou použity výhradně pro účely této práce a jsou 

zcela anonymní. Vaše odpovědi zakřížkujte, případně doplňte.  

Mnohokrát Vám děkuji za cennou spolupráci. 

Hana Brezovská 

______________________________________________________________________ 

1. Jaká je lůžková kapacita vašeho zdravotnického zařízení? 

a) méně jak 100 

b) 100 – 200 

c) více jak 200 

2. Jaký je nezbytný počet pracovníků k zajištění chodu vaší nemocnice?  

a) méně jak 200 

b) 200 – 300 

c) Více než 300 

3. Je ve vašem zařízení pracovník pověřený krizovým 

řízením? 

a) ano 

b) ne 



 

 
 

4. Pokud ano, je tento pracovník proškolen? Např. kurz krizové připravenosti ve 

zdravotnictví apod. 

a) ano 

b) ne 

5. Pokud ne, kdo je zodpovědný za činnosti spojené s vedením agendy krizové 

připravenosti? (uveďte pracovní zařazení) 

………………………………………………………………………………… 

6. Je ve vašem zařízení zřízen krizový štáb? 

a) ano 

b) ne 

7. Pokud ano, je stanovena činnost krizového štábu vnitřním předpisem? 

a) ano 

b) ne  

8. Je ve vašem zařízení zpracován traumatologický plán? 

a) ano 

b) ne  

9. Jak často je prováděna aktualizace traumatologického plánu?  

a) minimálně 1x ročně 

b) 1x za 2 – 3 roky 

c) není prováděna 

10. Kdo je zodpovědný za aktualizaci údajů v traumatologickém plánu? 

a) ředitel nemocnice 

b) náměstek LPP 

c) pracovník krizové řízení 

d) jiný pracovník (prosím uveďte) 

………………………………………………….. 

11. Je prověřována funkčnost traumatologického plánu praktickým nácvikem? 

a) ano 

b) ne 

12. Jak často je cvičení realizováno? 

a) minimálně 1x ročně 

b) 1x za 2 – 3 roky 

c) není prováděno 



 

 
 

d)  

13. Je ve vašem zařízení zpracován evakuační plán?  

a) ano  

b) ne 

14.  Jak často je prováděna aktualizace evakuačního plánu?  

a) minimálně 1x ročně 

b) 1x za 2 -3 roky 

c) není prováděna 

15. Kdo je zodpovědný za aktualizaci údajů v evakuačním plánu?  

a) ředitel nemocnice  

b) náměstek LPP 

c) pracovník krizového řízení 

d) jiný pracovník (prosím uveďte) 

16.  Je prověřována funkčnost evakuačního plánu praktickým nácvikem?  

a) ano 

b) ne 

17.  Jak často je cvičení realizováno?  

a) minimálně 1x za rok  

b) 1x za 2 -3 roky 

c) není prováděno 

18. Je ve vašem zařízení striktně určeno místo pro shromažďování osobni evakuaci? 

a) ano 

b) ne 

19. Je objekt vašeho zařízení rozdělen do více požárních úseků umožňující evakuaci 

po rovině? 

a) ano 

b) ne 

20. Probíhá ve vašem zařízení pravidelná kontrola průchodnosti a značení 

únikových tras? (mimo kontrolu prováděnou HZS ČR) 

a) ano 

b) ne 

21.  Pokud ano, kdo tuto kontrolu zajišťuje?  

a) jednotlivá pracoviště/oddělení samy 

b) pracovník krizového řízení 



 

 
 

c) jiný specialista v oblasti požární ochrany 

22. Má vaše zařízení uzavřenou smlouvu s dopravní zdravotní službou pro případ 

evakuace většího počtu pacientů? 

a) ano  

b) ne  

23. Je ve vašem zařízení zpracován plán krizové připravenosti? 

a) ano  

b) ne 

24.  Jak často je prováděna jeho aktualizace? 

a) minimálně 1x ročně 

b) 1x za 2 – 3 roky  

c) pouze na žádost kraje 

25.  Kdo je zodpovědný za aktualizaci údajů v plánu krizové připravenosti? 

a) ředitel nemocnice 

b) náměstek LPP 

c) pracovník krizového řízení 

d) jiný pracovník (prosím uveďte) 

26. Uvítali byste možnost spolupráce s ostatními zdravotnickými zařízeními v kraji 

při přípravě a realizaci cvičení?  

a) ano  

b) ne  

27.  Zde můžete uvést vaše návrhy na zlepšení připravenosti zdravotnických zařízení 

na mimořádné události: 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 


