
KAMILA 

DOUBRAVOVÁ 

ČESKÉ VYSOKÉ 

UČENÍ TECHNICKÉ 

V PRAZE 

 

FAKULTA 
BIOMEDICÍNSKÉHO 

INŽENÝRSTVÍ 

 

 

BAKALÁŘSKÁ 

PRÁCE 

 

2019 

 



 

 

 

 

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE 

Fakulta biomedicínského inženýrství 

Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva 

 

 

 

 

 

Připravenost lůžkových zdravotnických zařízení Středočeského 

kraje na blackout 
 

 

 

Preparedness of the Central Bohemian Region Healthcare Facilities 

for a Power Blackout 
 

 

 

 

Bakalářská práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studijní program: Ochrana obyvatelstva  

Studijní obor: Plánování a řízení krizových situací 

 

Vedoucí práce: Ing. Milan Bednařík, CSc. 

 

 

 

 

Kamila Doubravová 

 

Kladno, květen 2019 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Prohlášení 

Prohlašuji, že jsem  bakalářskou práci s názvem Připravenost lůžkových 

zdravotnických zařízení Středočeského kraje na blackout  vypracovala  

samostatně pouze s použitím pramenů, které uvádím v seznamu 

bibliografických odkazů. 

Nemám závažný důvod proti užití tohoto školního díla ve smyslu § 60 zákona  

č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským 

a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

V Kladně dne 16.05.2019 

………………………. 

podpis 



 

 

Poděkování 

Velice děkuji panu Ing. Milanu Bednaříkovi, CSc. za odborné vedení mé 

bakalářské práce a za jeho cenné připomínky. Rovněž bych chtěla poděkovat 

paní Mgr. Simoně Dobisové za zprostředkování kontaktů na jednotlivé zástupce 

nemocnic, jimž patří mé největší poděkování. Jmenovitě tak děkuji paní  

Mgr. Heleně Foubíkové, panu Petru Simonidesovi a panu Tomáši Šulcovi za to, 

že byli ochotni se se mnou sejít a poskytnout mi potřebné informace. Veliké díky 

patří též mé rodině za podporu během studií. 

  



 

Abstrakt 

Bakalářská práce ověřuje, jak jsou vybraná lůžková zdravotnická zařízení 

Středočeského kraje připravena na blackout – dlouhodobý výpadek elektrické 

energie. Je zkoumáno, co nastává po výpadku, jakým způsobem jsou zajištěny 

náhradní dodávky elektrické energie a dalších potřebných komodit a v jakém 

rozsahu jsou jednotlivá oddělení schopna plnit za této situace svoji funkci.  

V teoretické části práce je čitatel seznámen s pojmy z oblasti energetiky  

a problematikou blackoutu. Je zmíněna energetická bezpečnost, její zajišťování, 

výroba a přenos elektrické energie. Rovněž je popsána krizová připravenost 

zdravotnických zařízení. 

V praktické části práce jsou porovnávána data, jež byla získána provedením 

polostrukturovaných rozhovorů. S využitím Vícekriteriální analýzy variant je 

posuzován a vyhodnocen stav připravenosti vybraných středočeských 

lůžkových zdravotnických zařízení na blackout. Na základě toho jsou 

diskutována možná opatření ke zlepšení stavu, jejichž realizace v praxi často není 

možná především z finančních důvodů. 

Výsledky ukazují, že analyzovaná středočeská lůžková zdravotnická zařízení 

jsou připravena jen na krátkodobý (několikahodinový) blackout. Vlivem 

déletrvajícího blackoutu nastávají sekundární události, jímž nejsou schopna čelit, 

tudíž nemohou zajistit plnohodnotné a kvalitní poskytování zdravotní péče.   

Klíčová slova 

Blackout; připravenost; Středočeský kraj; Vícekriteriální analýza variant; 

výpadek elektrické energie; záložní zdroj elektrické energie; zdravotnické 

zařízení 



 

Abstract 

The bachelor thesis examines how the selected inpatient healthcare facilities in 

the Central Bohemia Region are prepared for a power blackout (a long-term 

power outage). The thesis examines what happens after a power outage, how 

backup power supplies and other necessary commodities are provided, and to 

what extent the individual departments are able to operate in such situation.  

In the theoretical part of the thesis, the reader is acquainted with the term from 

of power industry and with blackout issues. Energy security, its provision, 

generation and transmission of electricity are mentioned. The emergency 

preparedness of the healthcare facilities is described as well. 

In the practical part of the thesis, the data obtained by performing semi-

structured interviews are compared. Using the Multi-Criteria Decision Analysis, 

the state of preparedness of selected Central Bohemian inpatient healthcare 

facilities for a power blackout is assessed and evaluated. On this basis, possible 

measures to improve the current condition are discussed, which in practice often 

cannot be implemented mainly due to financial reasons. 

The results show that the analysed Central Bohemian inpatient healthcare 

facilities are only prepared for a short-term (several-hour) power blackout. Due 

to the long-lasting power blackout, secondary events arise which they are unable 

to cope with, therefore they cannot ensure full and high-quality provision of 

health care.  

Keywords 

Power blackout; preparedness; Central Bohemian Region; Multi-Criteria 

Decision Analysis; power outage; backup power supply; healthcare facility  
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1 ÚVOD 

Kontinuální dodávka elektrické energie představuje nedílnou součást 

moderní života a ze strany jedinců je brána jako samozřejmost. Současná vyspělá 

společnost je na dodávkách této nepostradatelné komodity, jež umožňuje její 

komfortní existenci, zcela závislá. Narušení dodávek elektrické energie velkého 

rozsahu (blackout) jí tak přináší celé množství vážných problémů, jež budou mít 

dopady na její fungování, životy a zdraví jejích jedinců. Předmětem zájmu 

krizového plánování je tak tyto dopady minimalizovat a zajistit připravenost celé 

společnosti na blackout. 

Avšak existuje určitá skupina společnosti, jež je oproti ostatním méně odolná 

vůči dopadům blackoutu a lze tak předpokládat, že bude nejvíce postižena. 

Jedná se o skupinu jedinců, kteří jsou odkázáni na pomoc druhých lidí  

či přístrojů, jež bez dodávky elektrické energie nefungují, a kteří se nacházejí 

v různých typech zdravotnických i sociálních zařízení. Já se ve své práci zaměřuji 

konkrétně na lůžková zdravotnická zařízení a jejich připravenost k řešení 

následků blackoutu. 

Za tímto účelem bylo osloveno pět oblastních nemocnic Středočeského kraje, 

jež na jeho území představují páteřní a největší poskytovatele zdravotnické péče. 

Tři z nich souhlasily s účastí v mém šetření. V Oblastní nemocnici Kladno, Mladá 

Boleslav a Příbram jsem tak zjišťovala, jak jsou připraveny k řešení  

a minimalizování dopadů časově i územně rozsáhlého výpadku elektrické 

energie. 

Cílem práce je tak posoudit a vyhodnotit stav připravenosti vybraných 

středočeských lůžkových zdravotnických zařízení na blackout. 
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2 SOUČASNÝ STAV 

Elektrická energie dnes tvoří základ civilizace. Je jí zapotřebí  

ke každodenním aktivitám. Pro vyspělou společnost se tak stala nenahraditelnou  

a nepostradatelnou komoditou zabezpečující její existenci a komfort. Čím více je 

daná společnost na této jedinečné komoditě závislá, tím více je zranitelná. Není 

proto divu, požadavky na zajištění kontinuální dodávky elektrické energie jsou 

součástí českého a evropského právního prostředí jako součást kritické 

infrastruktury (dále jen KI). Narušením její dodávky by jednoznačně došlo 

k naplnění platné definice KI. Bez její dodávky nefungují další životně důležité 

prvky KI, nelze tak uspokojovat základní fyziologické potřeby, tudíž je vážně 

ohroženo zdraví osob. Bez elektřiny stát není schopen garantovat svoji základní 

úlohu: zajistit bezpečnost svých obyvatel i jejich práva a svobody. Postupně tak 

dochází k rozkladu celé společnosti a tím i k úpadku ekonomiky [1, 2]. 

2.1       Energetická bezpečnost 

Energetická bezpečnost (dále jen EB) je definována jako „zajištění kontinuity 

nezbytných dodávek energie a energetických služeb pro zajištění chráněných zájmů státu 

(životů a zdraví lidí, majetku a životního prostředí).“ Z toho jasně vyplývá, že její 

zabezpečení se stává prioritním cílem. Nicméně elektrizační soustava České 

republiky (dále jen ČR) představuje nejvíce centralizovaný celek, tzn. že její 

jednotlivé prvky jsou zcela navzájem provázány, tudíž EB konkrétního subjektu 

(např. zdravotnického zařízení) nemůže být zajištěna, aniž by nebyla zajištěna 

EB na národní úrovni. Zodpovědnost za zabezpečení EB tak přebírá stát [3 s. 3, 

4]. 

Aby stát dostál výše zmíněné definici (tedy aby byla zaručena souvislá 

dodávka energie), musí dojít k naplnění dvou podmínek: z čeho se bude 
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elektrická energie vyrábět a jakým způsobem bude přenášena  

a distribuována zákazníkům [3, 5]. 

2.1.1 Výroba energie 

Zabezpečení výroby elektrické energie je uskutečňováno prostřednictvím 

primárních energetických zdrojů, jež se získávají z přírodního prostředí  

a na základě jejichž přeměny dochází k výrobě potřebné formy energie. Tyto 

zdroje jsou buď neobnovitelné nebo obnovitelné. Prioritou každého vyspělého 

státu je tak zajistit přístup k těmto klíčovým surovinám, neboť bez nich nelze 

energii vyrábět. Nemá-li stát možnost výroby energie, není schopen ani zajistit 

její spolehlivou dodávku, tudíž není možné zaručit EB země [3, 6]. 

V ČR je v současné době energie vyráběna především z neobnovitelných 

energetických zdrojů. Elektrická energie a teplo se velké míře získává z domácích 

zásob hnědého a černého uhlí. Na výrobě elektřiny se zásadně podílí i jádro. 

Zemní plyn představuje především v případě výroby tepla další významný 

energetický zdroj, na jehož dovozu (stejně jako na dovozu ropy – dalšího 

potřebného neobnovitelného zdroje) je však ČR téměř stoprocentně závislá. 

Kontinuita nezbytných dodávek surovin pro výrobu energie tak může být 

ohrožena vlivem nepříznivé politické či bezpečnostní situace dodávajících států, 

z toho důvodu stát zajišťuje a udržuje diverzifikaci zdrojových území  

i dovozních cest. Další rizika v oblasti importu energetických zdrojů může stát 

korigovat uplatňováním své zahraniční politiky [3, 7]. 

Obnovitelné zdroje se v ČR na výrobě elektrické a tepelné energie podílí 

zhruba osmi procenty. Dlouhodobě se využívá vodní energie, ale její potenciál je 

již ve větší míře vyčerpán. Pozornost je tak zaměřena spíše na využívání sluneční 

a větrné energie, nicméně v obou případech jsou pro co nejvyšší zisk zapotřebí 

příznivé klimatické podmínky, které v ČR ve větší míře schází. Tudíž jejich 
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potenciál lze spíše využít na úrovni decentralizované (lokální) výroby energie 

[8]. 

2.1.2 Přenos a distribuce energie 

K zajištění EB jen nestačí získat přístup k primárním energetickým zdrojům, 

z nichž pak může být energie získávána, taktéž je třeba zabezpečit její spolehlivý 

přenos ke koncovým uživatelům, jenž je zprostředkováván prostřednictvím 

energetické KI [9]. 

Elektrizační soustavou ČR (dále jen ES) se rozumí značně rozměrný systém 

zařízení pro výrobu, přenos, distribuci a spotřebu elektřiny, navzájem 

propojených ochrannými, měřicími, řídícími a informačními technikami.  

Na základě své polohy patří mezi tzv. vnitřní sítě, což znamená, že je propojena 

se soustavami sousedních států. ES tak představuje nejvíce centralizovaný, 

největší a rovněž nejzranitelnější technologický celek v zemi, jehož úkolem je 

zajištění bezpečné a kvalitní dodávky elektřiny. Z těchto důvodů je vystavěna 

tak, aby splňovala bezpečnostní kritérium (N-1), tudíž aby byla schopna vyrovnat 

se s poškozením či výpadkem jednoho svého prvku (např. rozvodny  

nebo vedení), a přitom nedošlo k výpadku celého systému. Pro jaderné 

elektrárny platí přísnější kritérium (N-2), tedy je zajištěn její provoz i při poruše 

dvou prvků. ES je tvořena dvěma specifickými subsystémy – přenosovou  

a distribuční soustavou [10, 11, 12]. 

Přenosová soustava (dále jen PS) představuje složitý navzájem propojený 

páteřní systém vedení o zvláště vysokém a velmi vysokém napětí, jehož úkolem 

je zajistit přenesení elektrické energie pro celé území země, tedy na velké 

vzdálenosti. Rozvádí tak výkon z elektráren k velkým rozvodnám a napájí 

distribuční soustavu. Zároveň zabezpečuje propojení české ES se zahraničními 

soustavami. Tvoří ji rozvodny, transformátorovny a několik tisíc kilometrů 
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elektrického vedení o různé velikosti napětí. Na území ČR ji jako jediný subjekt 

provozuje ČEPS, a.s. a je tedy zodpovědný jak za její bezpečný a spolehlivý 

provoz, tak i za údržbu a obnovu [13, 14, 15]. 

Distribuční soustavou (dále jen DS) se rozumí navzájem propojený systém 

vedení a zařízení, ve kterém napětí nepřesahuje 110 kV. Zajištuje rozvod elektřiny 

na kratší vzdálenosti, od koncového transformátoru PS až do zásuvek 

odběratelů. Nicméně její funkčnost podmiňuje funkčnost PS. V současné době 

většina DS není schopna provozu, nejsou-li propojeny s PS. Správu a provoz  

DS na území ČR zabezpečují celkem tři společnosti, které jsou jako jediné přímo 

připojeny na PS. Ve Středočeském kraji je to ČEZ Distribuce a.s., v ostatních 

krajích E.ON a PRE Distribuce, a.s. [13, 14]. 

2.2 Blackout 

V současné době vyspělé státy díky všemožným pokrokům dospěly do takové 

situace, že bez zajištění (dlouhodobých) dodávek elektrické energie nejsou 

schopny garantovat bezpečnost svého území a svých občanů, proto pro ně vznik 

blackoutu představuje více než reálnou a vážnou hrozbu [16]. 

Z mezinárodního a všeobecně uznávaného pohledu pojem blackout značí 

výpadek elektrické energie velkého rozsahu, tzn. že minimálně území kraje se 

ocitá bez napětí a je tak postiženo významné množství spotřebitelů. Neboli došlo 

k déletrvajícímu rozpadu ES, a tudíž je porušena bezpečnost dodávek, jež je 

jedním ze tří vrcholových strategických cílů české energetiky. Tento cíl má 

zaručit, že dodávka energie bude po výpadku obnovena a zajištěna v rozsahu 

potřebném pro „nouzový režim“ fungování státu a společnosti [1, 8, 17]. 

Rozsah blackoutu determinuje, po jak dlouhé období nebude zajišťována 

dodávka elektrické energie. Na základě časové závažnosti jsou tak popsány tři 
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stupně blackoutu. Blackout prvního stupně je vyvolán jen několikahodinovým 

rozpadem PS, ve které došlo k menší, rychle opravitelné destrukci. Pokud by 

došlo ke ztrátě více než jednoho vedení PS, jednalo by se o Blackout druhé 

stupně, jenž by zasáhl území na dobu dnů až týdnů. Mnohem déle by trval 

Blackout třetího stupně způsobený cíleným útokem na stěžejní transformátory, 

které propojují PS s DS [18]. 

2.2.1 Vznik blackoutu 

Odolnost ES definuje již zmiňované bezpečnostní kritérium (N-1), tedy  

že soustava odolá i při ztrátě jednoho svého prvku. Vznik jedné jediné negativní 

události, tak nemůže podnítit vznik blackoutu. Nicméně není-li tato prvotní 

událost eliminována prostřednictvím ochran, automatik či jiných nápravných 

opatření, dochází ke kaskádovitému šíření přetížení, tedy i poruch v ES a iniciaci 

dominového efektu. Vznik blackoutu je tak zapříčiněn postupným sledem  

a rozvojem jednotlivých poruch (jinými slovy „skoronehod“), jejichž počáteční 

příčiny nebyly eliminovány a jež nakonec přivodily rozpad celé ES. Právě 

koincidence poruch a slabých míst je nejčastější příčinou rozsáhlých blackoutů, 

jež jsou známy ze zahraničí [3, 19]. 

V souvislosti se vznikem blackoutu je třeba brát v úvahu i silnou 

propojenost ES jednotlivých evropských států, jež má vliv na jejich zranitelnost. 

Drtivá část kontinentální Evropy tvoří jeden synchronně propojený celek. Tudíž 

v případě vzniku závažné provozní poruchy v ES jiného státu může dojít  

ke kaskádovitému šíření problému až do české ES. A naopak dojde-li 

k celoplošnému blackoutu v ČR, s velkou pravděpodobností k němu dojde  

i v celé střední Evropě.  Z toho důvodu je situace monitorována jak na území  

ČR, tak i v rámci Evropy [17, 20]. 
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2.2.2 Příčiny vzniku blackoutu 

Níže budou popsány takové události, jež mohou svým působením narušit 

jednotlivé prvky ES, a tudíž je lze chápat jako počáteční příčiny blackoutu. Jejich 

existence spolu se současně se vyskytujícími rizikovými faktory (jako je velké 

zatěžování sítě, vady materiálu, odpojení jednoho prvku ES z důvodu údržby) 

může iniciovat vznik blackoutu. Charakter a velikost dané příčiny pak 

determinuje rozsah poškození prvku (tedy i čas jeho obnovy) a rychlost 

znovuzavedení dodávek elektrické energie [20, 21]. 

Tyto události působí na jednotlivé prvky obou subsystémů ES. Bylo 

vyhodnoceno, že nejkritičtější část ES představuje PS a její elektrické stanice 

s transformátory i její venkovní vedení. Zejména se jedná o stožáry  

400 kV, které se nachází v otevřené krajině a jsou tak vystaveny meteorologickým 

vlivům i úmyslnému škodlivému působení jedince [9].  

ES je nutné chápat jako dynamický systém, který neustále musí vyrovnávat 

stabilitu mezi výrobou a spotřebou elektřiny. Jak její nedostatek, tak i přebytek 

v síti vede k řadě problémů (výkyvy frekvence, přetížení sítě),  

a tak při neudržení tohoto rovnovážného stavu dojde v řádu pár vteřin 

k rozpadu ES – nastane blackout. Právě neschopnost dodržování této rovnováhy  

se pro ČR jeví jako nejvíce relevantní a pravděpodobná příčina vzniku blackoutu. 

Jedná se o neplánované přetoky elektřiny do české ES z německého území,  

kde obnovitelné zdroje (především solární a větrné elektrárny) vyrábí obrovské 

množství energie, které není v danou chvíli možné spotřebovat a které je 

přenášeno přes nedostatečně výkonnou PS na jih Německa. Tudíž tento masivní 

přebytek energie proudí přes území ČR a způsobuje extrémní přetížení  

ES, neboť je značně rozkolísán rovnovážný stav. Nejkritičtější situace nastala  

na přelomu roku 2011 a 2012 (následně i roku 2014 a 2015), kdy ČR měla nejblíže 

ke vzniku blackoutu, neboť do ES po delší časové období proudil až třínásobek 

obvyklého množství. Provozovatel české PS tak nebyl schopen po určitý čas 
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dodržovat bezpečnostní kritérium (N-1), dispečeři proto museli učinit řadu dosti 

nákladných opatření, aby zabránili kolapsu ES. V případě, kdyby se rovnováhu 

nepodařilo obnovit či by během tohoto mezního stavu došlo k poruše  

nebo výpadku jakékoliv prvku ES, značně rozlehlý blackout by vznikl na území 

jižních a západních Čech. Nicméně eliminace tohoto typu blackoutu by měla 

trvat maximálně několik hodin, jednalo by se tedy o Blackout prvního stupně [18, 

22, 23]. 

Dále by vznik blackoutu mohly iniciovat události naturogenního původu, 

tedy těžko ovlivnitelné příčiny. Poruchu by mohl vyvolat silný vítr,  

neboť vyvrácené stromy a popadané větve mohou potrhat dráty elektrického 

vedení, jejichž oprava trvá v závislosti na rozsahu 2–3 dny. Na území ČR je to 

jedna z nejčastějších příčin vzniku krátkodobého výpadku elektrické energie. 

Rozsáhlejší škody však mohou napáchat orkány a silné vichřice. V ČR v roce  

2008 orkán Emma narušil provoz DS a zároveň poničil několik stožárů vedení 

PS. Výstavba náhradní trasy tehdy zabrala 2 týdny. V případě, že by došlo 

k poškození více vedení PS současně, mohlo by dojít až k několikatýdennímu 

blackoutu, z časového hlediska by tak šlo o Blackout druhého stupně. Elektrické 

vedení též může poškodit sníh a extrémní mráz. To je případ vzniku blackoutu 

ve Slovinsku, kde ledové krusty zničily tisíc kilometrů elektrických sítí. Postiženo 

bylo 10 % obyvatelstva. Zcela na opačném konci škály se nachází další možná 

prvotní příčina vzniku, a tím je sucho. Voda je nezbytně nutná pro provoz 

jaderných i vodních elektráren. V případě dlouhotrvajícího sucha by tak tyto 

elektrárny musely utlumit svůj provoz a tím by došlo k značnému snížení výroby 

elektrické energie. V letních měsících ale její spotřeba logicky výrazně stoupá 

(používání klimatizace, chlazení atd.) Tudíž by opět docházelo k zásadnímu 

nepoměru mezi výrobou a spotřebou a s tím spojeným problémům. Ze Slunce by 

mohla vzejít ještě jedna nepříliš pravděpodobná příčina vzniku, přesto by 

v současném světe vyvolala důsledky globálního a katastrofického dopadu. 
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Jedná se o geomagnetickou bouři – elektromagnetický impulz vyslaný od Slunce 

by narušil magnetické pole Země a po celém světě by vyřadil z provozu ohromné 

množství transformátorů PS [9, 17, 18, 21, 24]. 

Rovněž nelze opomenout příčiny antropogenního původu – jsou vyvolány 

neúmyslným či úmyslným působením člověka. Jako v každé oblasti lidské 

činnosti i v elektroenergetice dochází k lidským chybám, jež jsou často spjaty 

s technickými závadami. Buď jedinec učinil chybu hned při výstavbě sítě, jež pak 

měla dopad na funkčnost ES, nebo svým chybným zásahem nezabránil rozvíjející 

se poruše po vzniku technické závady. Takto vznikl blackout v Itálii roku  

2003, kdy po vzniku technické závady v síti došlo na základě chybného  

a pozdního zásahu dispečera k rozvoji dominového efektu. Úmyslná trestná 

činnost vedená proti klíčovým napájecím uzlům ES by jednoznačně přivodila 

Blackout třetího stupně. Celá PS by mohla být na více jak měsíc vyřazena 

z provozu po cíleném a synchronizovaném útoku na vazební transformátory 

propojující PS s DS, k jejichž zničení postačí jedinci střelné zbraně. Výroba 

nového transformátoru trvá měsíce až roky, přičemž v zásobě je jich drženo jen 

omezené množství. K útoku tohoto typu došlo v roce 2013 v americkém Silicon 

Valley. Útočník tam tehdy po dobu 19 minut pálil do transformátorů, nicméně 

vzniku blackoutu se podařilo zabránit. V ČR byl takový útok zatím pouze 

plánován. V roce 2009 kriminalisté odhalili pravicovou extremistickou skupinu, 

jež se připravovala kromě jiného i na provedení útoků na trafostanice a elektrická 

vedení [11, 18, 25]. 

2.2.3 Opatření předcházející vzniku blackoutu  

Vzhledem k tomu, že ES tvoří v rámci ČR i Evropy jeden navzájem propojený 

komplexní celek a příčiny naturogenního původu působí nezávisle na činnosti 

člověka, není tak možné zcela eliminovat riziko vzniku blackoutu. Lze však snížit 

pravděpodobnost, s níž tato nežádoucí událost vzniká. Za tímto účelem byly 

vytvořeny plány (charakterizované níže) obsahující opatření, jež jsou aplikována 
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v případě ohrožení bezpečnosti a celistvosti ES (v důsledku působení výše 

uvedených příčin) s cílem předcházet stavu nouze. Záměrem je tedy stabilizovat 

chod ES tak, aby nedošlo ke vzniku blackoutu [26, 27]. 

Vznikne-li v ES porucha, je třeba přijmout taková opatření, jež zabrání 

kompletnímu rozpadu soustavy. Za tímto účelem vznikl Plán obrany ES, jenž byl 

zpracovaný dle Nařízení komise EU 2017/2196. Obsahuje celé množství různých 

druhů opatření, jichž může dispečer využít a jejichž použitím se zamezuje 

především kaskádovitému šíření poruchy. Jedná se například o opatření proti 

kývání, ztrátě synchronismu či proti změnám napětí. Při přetížení sítě vlivem 

rozkolísaného rovnovážného stavu (viz. kapitola 2.2.2) může být použito další 

opatření - tzv. redispečink, kdy se ve stejnou chvíli v jednom uzlu výkon přidává 

(zvyšuje se výroba) a v druhém uzlu se stejný výkon ubírá (snižuje se výroba) 

[28]. 

V soustavě z důvodu poruchy také může dojít k havarijním změnám (poklesu 

či vzrůstu) frekvence. Opatření a nástroje, pomocí nichž se dispečer snaží udržet 

kmitočet ES či vrátit ho do standardních hodnot, jsou obsahem Frekvenčního plánu 

[29]. 

V případě, že aplikace výše uvedených plánů a opatření nebyla efektivní, 

tudíž stále není dodržováno bezpečnostní kritérium, může provozovatel podle 

Regulačního plánu vyhlásit tzv. Výstražný stupeň, jenž upozorňuje na možnost,  

že dojde k omezení dodávky elektrické energie. K omezení spotřeby elektřiny 

pak dochází po vyhlášení jednoho ze sedmi regulačních stupňů, kdy jsou 

jednotliví zákazníci povinni zmenšit svůj výkon odebíraný z ES. Hodnotu snížení 

odebíraného výkonu a dobu účinnosti stanovují jednotlivé regulační stupně,  

do nichž jsou zákazníci zařazeni podle kritérií stanovených Vyhláškou  

č. 80/2010 Sb. a jež jsou vyhlašovány a odvolávány provozovatelem  
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PS a DS prostřednictvím dispečinků a hromadných sdělovacích prostředků.  

Do regulačních stupňů však nejsou zařazeny ty subjekty, jejichž převažující 

činnost je nezbytná k zajištění bezpečnosti a ochrany státu i občanů (tedy ani 

nemocniční zařízení) [30, 31]. 

Je-li potřeba odstranit závažné systémové nebo lokání poruchy v ES, má 

provozovatel právo zákazníkům rychle a krátce (zpravidla maximálně na dobu 

2 hodin) přerušit dodávku elektřiny. Postup a procentní hodnotu vypínaného 

výkonu stanovuje Vypínací plán [28, 29]. 

Selžou-li tato veškerá opatření, pravděpodobnost vzniku blackoutu je vysoká. 

Provozovatel tak může pro celé území ČR či jeho vymezenou část vyhlásit stav 

nouze, tedy stav způsobující náhlý a významný nedostatek elektrické energie  

či ohrožení spolehlivého provozu ES i její bezpečnosti a celistvosti. Po vyhlášení 

tohoto stavu (či při jeho přecházení) spotřebiteli vzniká povinnost podřídit se 

veškerým výše uvedeným opatřením a zároveň však zaniká právo na náhradu 

škody či ušlého zisku souvisejících s omezením či přerušením dodávky elektřiny 

[32]. 

2.2.4 Následky po vzniku blackoutu 

Nepodaří-li se uplatněním výše zmíněných opatření (viz. kapitola 2.2.3) 

zabránit vzniku blackoutu, dochází k rozvoji následků, jejichž závažnost  

a velikost determinuje řada zásadních faktorů, a to: 

• neexistence nouzových zásob; 

• čas (stupeň blackoutu); 

• velikost postiženého území; 

• roční období. 
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Elektrickou energii na základě její fyzikální podstaty nelze ve velké míře 

prakticky skladovat. Stát (a ani spotřebitel) tak na rozdíl od ropy či zemního 

plynu nedisponuje možností vytvářet si její nouzové zásoby, jež by byly využity 

pro překlenutí období jejího výpadku. Zároveň současná vyspělá společnost není 

navyklá na dlouhodobé výpadky elektrické energie. Velké množství (především 

městských) domácností tak nedisponuje dostatečnými zásobami potravin, 

zdrojem výroby tepelné energie na tuhá paliva a často ani plynovým sporákem 

[1, 24]. 

Obyvatelstvo se tak už po 24 hodinách od vzniku blackoutu nachází ve stavu 

značného diskomfortu, neboť je omezeno poskytování základních fyziologických 

potřeb. Čím je blackout časově rozsáhlejší, tím je rozsáhlejší i intenzita následků, 

neboť s postupem času z důvodu vybití či nedostatečného přísunu paliva 

přestávají fungovat záložní zdroje elektrické energie. Dochází tak  

ke kaskádovitému selhávání prvků, jejichž funkčnost je závislá na dodávkách 

elektrické energie, a tedy i k ochromení činnosti všech služeb. Nepodaří-li se 

dodávku elektrické energie obnovit v řádu několika dnů (udává se počet tří  

až pěti dnů), nastává panika a chaos a hrozí destrukce celé společnosti. Zoufalí 

jedinci totiž berou osud a právo do svých rukou. Narůstá tak páchaní trestné 

činnosti – dochází k rabování, krádežím, násilí a narušení veřejného pořádku – 

k čemuž přispívá i nefunkčnost veřejného osvětlení a elektronických 

zabezpečovacích systémů [2, 15, 18]. 

Stav po vzniku blackoutu nabývá na své intenzitě tím více, čím větší území 

ČR se nachází bez dodávky elektrické energie. Čím větší území je zasaženo,  

tím větší je bezmocnost státní správy. Není v silách státu ani složek 

Integrovaného záchranného systému (dále jen IZS) zvládnout následky 

národního (několikadenního) blackoutu, neboť mnohonásobně převyšuje jeho 

kapacitu. Život na území by tak byl za této situace zcela ochromen, nepochybně 
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by byly ohroženy chráněné zájmy a hodnoty. Z hlediska krizového řízení se 

takovýto případ jeví jako nejhorší možný scénář [16, 24]. 

Situaci po rozsáhlém výpadku elektrické energie taktéž ovlivní skutečnost, 

zda společnost bude čelit dopadům za letního, nebo zimního počasí. Každé 

přináší řadu charakteristických potíží. Za letního teplého počasí se například 

rychleji zkazí zásoby potravin v nefungujících lednicích a mrazácích a snáze  

se budou šířit epidemiologická a hygienická onemocnění z důvodu přerušení 

dodávek vody. Za zimního počasí jsou sice tato rizika značně minimalizována, 

dochází však k rozvoji jiných – zamrzá voda v náhradních cisternových zdrojích 

a většinu společnosti sužuje problém s centrálním vytápěním, což může vést  

k nárůstu vzniku požárů, neboť se lidé budou snažit vytopit svá obydlí jiným 

možným způsobem [2, 16, 24]. 

V současné době patrně neexistuje jediný obor, jenž by ke své činnosti 

nepotřeboval dodávku elektrické energie. Tudíž ani ostatní odvětví KI nejsou 

schopna bez elektrické energie plnit svou funkci. Blackout by tak měl za následek 

i vznik celého množství sekundárních událostí, jež by měly negativní dopad  

na životy i zdraví obyvatelstva a chod celého státu [20, 33]. 

V odvětví Elektroenergetiky by blackout ovlivnil zásobování teplem, ropou  

i zemním plynem. Bez elektřiny nefunguje centralizované zásobování teplem, 

tudíž by budovy přestaly být vytápěny. Čerpací stanice by uzavřely z důvodu 

nefungujících pump pohánějících pohonné hmoty, nebylo by tedy možné doplnit 

si palivo potřebné do záložních zdrojů elektrické energie či dopravních 

prostředků [3, 24]. 

 V odvětví Vodního hospodářství by po vyprázdnění vodojemů došlo 

k zastavení dodávek pitné vody, neboť by nepracovaly čerpací jednotky.  

Bez dodávek vody z vodovodní sítě a elektřiny by nefungovalo ani odpadové 
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hospodářství, kanalizace či čističky odpadních vod. Nebylo tedy možné 

dodržovat dostatečné hygienické podmínky, a tudíž by docházelo k šíření 

epidemiologických onemocnění [2]. 

 Zasaženo by bylo i odvětví Potravinářství a Bankovnictví. Zásoby potravin 

v maloobchodech by byly rychle rozprodány. Ve velkoobchodních řetězcích by 

se potraviny z chladicích a mrazicích boxů poměrně rychle zkazily a ty zbylé by 

nebylo čím zaplatit, neboť bez elektrické energie by nefungovaly platební 

terminály a rovněž by nebylo možné vybírat hotovost z bankomatů [15, 34]. 

Dále by došlo k totálnímu ochromení odvětví Dopravy. V silniční dopravě by 

přestala pracovat světelná signalizační zařízení, což by vedlo 

k nepředstavitelnému chaosu a nárůstu vzniku dopravních nehod. Zastavila by 

se kolejová doprava a rovněž provoz letišť by byl ochromen. Ve značném rozsahu 

by byl omezen provoz městské hromadné dopravy [2, 3]. 

V provozu by nezůstaly ani jednotlivé prvky z odvětví Komunikačních  

a informačních systémů. Došlo by k výpadku internetové sítě a televizního  

i rozhlasového vysílání. Zastavil by se i provoz mobilní a pevné telefonní sítě, 

tudíž by byla vyloučena možnost komunikace. Obyvatelstvo by tak nemohlo 

uskutečňovat tísňová volání. Zároveň by přišlo o přístup k veškerým informacím 

a nebylo by ho tak možné informovat o vývoji nastalé situace [15]. 

Činnost Nouzových služeb by směřovala v podstatě jen k zajištění základních 

úkolů. Prioritou po vzniku blackoutu by byla evakuace cestujících z vlakových 

souprav metra a vyproštění uvízlých osob z výtahů [16, 17]. 

Ve Zdravotnictví by došlo k značnému omezení lékařské péče, jež by byla 

předně poskytována akutním případům [2]. Možné následky vzniklé 
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blackoutem v nemocničních zařízení i jejich možné řešení popisuje praktická část 

této bakalářské práce.  

Řešení výše uvedených následků by tak vyžadovalo vyhlášení krizového 

stavu, aby orgány krizového řízení mohly využít krizové legislativy i systému 

Hospodářských opatření pro krizové stavy a mohla být realizována odpovídající 

krizová opatření. Zároveň by mohl být použit Typový plán narušení dodávek 

elektrické energie velkého rozsahu, jenž konkrétním subjektům stanovuje jednotlivé 

činnosti pro řešení situace. Nicméně následky časově i územně rozsáhlého 

blackoutu by mnohonásobně převyšovaly kapacitu státní správy i složek  

IZS, jež by v podstatě kromě zabezpečování základních a nezbytných úkolů 

čekaly na to, až dojde k obnově ES [16, 20]. 

2.2.5 Zmírnění následků blackoutu 

Zatímco při ostatních krizových situací obvykle dochází k omezování 

poskytování služeb a výrobků v takové míře, aby obyvatelstvo danou situaci 

přežilo bez následků na zdraví i životech, v elektroenergetice tato praxe není 

možná. Jednak stát nemůže čerpat ze zásob (jako například u zemního plynu)  

a zároveň v elektroenergetické legislativě neexistuje povinnost zajistit  

po výpadku náhradní dodávku elektrické energie (jako tomu je v případě 

výpadku pitné vody). Spotřebitelům je tak po vzniku blackoutu dodávka 

elektřiny přerušena ihned a zcela. To je přijatelné jen v případě, že toho přerušení 

nepřekročí dobu 24 hodin. Poté u spotřebitelů začínají vznikat citelné problémy. 

Z analýz přitom vyplývá, že by obyvatelstvu pro přežití déletrvajícího blackoutu 

bez větších obtíží stačila i mnohem menší dodávka elektřiny [1]. 

Možnost zajistit potřebné, byť provizorní podmínky žití mají lokální zdroje 

elektrické energie se schopností „startu ze tmy“ (tzv. black start). V ČR se jedná 

o nepatrné množství vybraných vodních elektráren (dále jen VE) a vybraných 
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lokálních městských tepláren s vlastním záložním zdrojem elektrické energie 

(nejčastěji diesel generátorem) [10]. 

Za normálního stavu do všech napěťových úrovní DS pracují decentralizované 

(lokální) zdroje elektřiny, tedy i výše uvedené VE a teplárny. Ty jsou právě 

schopny se v případě vzniku blackoutu odpojit od nefunkční nadřazené sítě  

a učinit „start ze tmy“. To znamená, že jsou schopny obnovit svůj provoz  

bez podpory externího zdroje napětí (tedy bez funkční nadřazené sítě) za využití 

vlastního zdroje elektřiny a dosáhnout jmenovitých hodnot napětí i otáček. Jsou 

tedy schopny připojit se k síti a napájet ji v tzv. ostrovním režimu (při splnění 

určitých technických i technologických podmínek). To je stav, kdy je DS v určité 

části území oddělena od svého okolí, a tato vydělená oblast je autonomně 

zásobována elektřinou pomocí zmíněných lokálních zdrojů elektrické energie. 

Velikost zásobované oblasti určují možnosti (výkon atd.) dané VE či teplárny. 

Čím vyšší počet VE nebo tepláren přispívá svým výkonem  

do ostrovního provozu, tím více je tato vyčleněná oblast stabilnější a tím větší 

území je zásobováno, neboť tyto „ostrovy“ (respektive jednotlivé lokální  

VE a teplárny) se pak mohou navzájem spojovat, přičemž musí být neustále 

zachován rovnovážný stav výroby a spotřeby [1, 4, 35]. 

Tyto elektrárenské a teplárenské bloky tak v podstatě představují jedinou 

možnost, jak snížit následky blackoutu (uvedené v kapitole 2.2.4) a jak zvýšit 

odolnost především větších měst, neboť na základě své konstrukce umožňují 

nouzově zásobovat objekty KI (tedy i zdravotnická zařízení) a domácnosti. 

V praxi by to totiž znamenalo nahrazení blackoutu tzv. grayoutem, neboli totální 

výpadek elektrické energie by byl nahrazen dodávkami elektřiny v nezbytném 

bezpečnostním minimu. Tudíž dané území by si udrželo svoji základní 

funkceschopnost a zajistilo bezpečnost svých občanů. Z pohledu krizového 

řízení či složek IZS by nedošlo k nezvladatelné situaci [2, 35]. 
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2.2.6 Obnova po blackoutu 

Po odstranění poruchy může být obnoveno napětí v ES. Při obnově soustavy 

se využívá Plánu obnovy, jenž zahrnuje jasně definované strategie a postupy 

zajišťující co nejrychlejší obnovení dodávky elektřiny. Provozovatel PS poskytuje 

ostatním dispečerům informace o PS a navrhuje další postup. Obnovit funkčnost 

ES lze dvěma způsoby. Tím prvním je obnova s použitím napětí ze sousedních 

PS. Prostřednictvím mezinárodního vedení je tak rychlým a bezpečným 

způsobem zajištěno stabilní napětí české ES. Druhý způsob obnovy napájení 

využívá tuzemských zdrojů. Jedná se o již zmiňované VE a teplárny  

se schopností „startu ze tmy“ (kapitola 2.2.5), jež lze využít jak k ostrovnímu 

provozu, tak i k obnově činnosti ES. Před samotným zapnutím je potřeba síť 

konfigurovat a připojování spotřebitelů se děje postupně (aby nedošlo 

k přetížení ES), se souhlasem provozovatele PS a podle přesně stanovených 

priorit (primárně jaderné elektrárny, pak klasické elektrárny, dále hlavní město 

Praha, ostatní velké městské aglomerace a nakonec ostatní spotřebitelé) [12, 17, 

19]. 

2.3 Zdravotnictví 

Základním úkolem sektoru zdravotnictví je zajistit trvalou připravenost 

k poskytování zdravotní péče obyvatelstvu jak za běžného stavu,  

tak i za podmínek, jež vyvolávají mimořádné události (dále jen MU) či krizové 

situace (dále jen KS). Splnění tohoto úkolu na národní úrovni garantuje  

a koordinuje Ministertsvo zdravotnictví. O stupeň níže v organizační struktuře 

pak za přípravu a metodické řízení resortu zodpovídá krajský úřad, respektive 

jeho odborný útvar – odbor zdravotnictví, jenž úkol připravenosti postupuje  

(a zároveň ověřuje jeho provedení) jednotlivým poskytovatelům zdravotních 

služeb. Za tímto účelem ředitel nemocnice jako garant připravenosti subjektu 
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zřizuje krizový management nemocnice, jenž plánuje krizovou připravenost  

a zároveň řídí činnost nemocnice za MU a KS [36, 37]. 

2.3.1 Krizová připravenost 

Při analýze rizik a plánování krizové připravenosti by měl krizový 

management nemocnice vycházet ze 2 hledisek. Nemocnice je zařízení, jež služby 

nejen poskytuje, ale i přijímá. Aby mohla zajistit svou úplnou funkci dodavatele, 

musí jí být poskytovány takové komodity, jež jsou nezbytně nutné pro její 

provoz. Jedná se o dodávky elektřiny, vody, tepla, zemního plynu  

či zdravotnického materiálu. Proto jsou zpracovány plány, jež umožňují 

poskytování služeb i za mimořádných podmínek – např. při hromadném příjmu 

postižených a nemocných (Traumatologický a Pandemický plán). Rovněž jsou 

vytvářeny plány pro zvládání vnitřního ohrožení v důsledku omezení  

(či výpadku) přijímaných služeb. Jde o Evakuační plán, jenž by mohl být využit 

v případě blackoutu k evakuaci pacientů do lépe zařízených nemocnic. Také by 

se při výpadku elektrické energie použily dokumenty Krizových operačních 

postupů, jež obsahují předem zpracované přehledy jednotlivých konkrétních 

úkolů, činností, opatření i sil a prostředků k řešení výpadků a havárií [37, 38, 39]. 

Adekvátní krizová připravenost nemocnice by tak měla zaručit,  

že obyvatelstvu bude poskytnuta nezbytná zdravotní péče za každé  

MU či KS, a přitom bude zachována kapacita a akceschopnost dané nemocnice 

[38, 39]. 

2.3.2 Záložní zdroje elektrické energie  

Zdravotnické zařízení poskytuje různé druhy a formy zdravotní péče, 

k čemuž musí být personálně, věcně a technicky vybaveno dle požadavků 

Vyhlášky č. 92/2012 Sb. Z hlediska výpadku elektrické energie jsou pro 

technickou a věcnou vybavenost nemocnice relevantní dva dokumenty – 
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Akreditační standardy pro nemocnice a platná ČSN 33 2000-7-710 (Elektrické 

instalace nízkého napětí – Zdravotnické prostory). Oba dokumenty uvádí,  

že nemocnice musí instalovat náhradní zdroj elektrické energie pro případ 

výpadku elektřiny z veřejného zdroje, na nějž je povinna být připojena. Zároveň 

norma stanovuje, že napájecí síť ve zdravotnickém zařízení musí umožňovat 

automatické přepnutí obvodů ze základního (veřejného) na záložní zdroj.  

Na základě toho, jaké zdravotnické prostory napájí, jsou bezpečnostní obvody 

podle normy klasifikovány do jednotlivých tříd, jež určují interval, do kdy v nich 

musí dojít k obnovení napětí (např. u osvětlení operačních svítidel do 0,5 sekund; 

u nouzového osvětlení do 15 sekund atd.) [40, 41, 42]. 

Pro lepší orientaci jsou v nemocnicích zásuvky barevně označeny podle toho, 

jak důležitý přístroj napájí. Primárně se rozlišují (vzestupně dle významnosti) 

zásuvky zelené, žluté a oranžové. To znamená, že přístroje zapojené do zelených 

zásuvek mohou být krátce bez proudu (než naběhne dieselagregát), zatímco 

oranžové zásuvky napájí nejdůležitější přístroje, u nichž nesmí dojít ani 

k minimální prodlevě, proto jsou pro případ výpadku jištěny nadřazeným 

zdrojem (UPS). Bíle a hnědě označené zásuvky v případě výpadku elektrické 

energie nefungují, přístroje v nich zapojené tak nejsou vůbec napájeny [43]. 

Pro zajištění funkčnosti nemocnice je nepřetržitá dodávka elektřiny 

mimořádně důležitá. Záložní zdroje elektrické energie tak v případě jejího 

výpadku mají v nemocnici nezastupitelnou úlohu [34]. 

Tím základním a hlavním je dieselagregát (dále jen DA). Jedná se o soustrojí 

tvořené generátorem a spalovacím motorem, jenž je v případě DA poháněn 

naftou uchovávanou v palivové nádrži. Při výpadku elektrického napětí  

z DS dochází prostřednictvím startovacího systému (tj. startovací akumulátor)  

ke startu a k náběhu na provozní otáčky. Plnou zátěž DA přebírá po určitém 
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časovém prodlení a elektrická energie je poté distribuována do připojených 

zařízení skrze vyvedení elektrického výkonu. Po celou dobu chodu musí být  

DA chlazen vodou či vzduchem. Kontroluje se rovněž hodnota oleje, tlaku  

a teploty [44]. 

Z důvodu časové prodlevy mezi výpadkem elektřiny a plným „najetím“  

DA jsou v nemocnicích podpůrně používány zdroje nepřerušovaného napájení, 

zkráceně UPS. Jak název napovídá, zajišťují nepřerušovanou dodávku elektrické 

energie přístrojům, u nichž nesmí dojít k přerušení jejich činnosti. To znamená, 

že jsou instalovány k přístrojům, jež podporují či nahrazují životně důležité 

funkce. Po výpadku elektřiny jsou aktivovány akumulátory, jež po určitý čas 

suplují funkci elektrické sítě. Jejich opětovné nabití zajištuje usměrňovač a trvá 

v průměru 8 hodin (závisí na druhu akumulátoru). [45, 46] 
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3 CÍL PRÁCE 

Bakalářská práce si primárně klade za cíl posouzení stavu připravenosti 

vybraných lůžkových zdravotnických zařízení Středočeského kraje na blackout. 

To znamená, že záměrem je zjistit, jakým způsobem a v jakém rozsahu jsou 

v současné době tato zařízení připravena k řešení následků dlouhodobého 

blackoutu a rovněž do jaké míry jsou schopna čelit jeho sekundárním dopadům. 

Dále si práce vytyčuje následující dílčí úkoly: 

1. Ve své teoretické části seznámit čitatele s problematikou blackoutu  

a informacemi s ním souvisejících. 

2. Ve své praktické části vyhodnotit stav připravenosti analyzovaných 

nemocničních zařízení na blackout pomocí Vícekriteriální analýzy 

variant (dále jen VAV). 

3. V kapitole Diskuze zhodnotit získané informace, porovnat je 

s dostupnými informacemi jiných autorů a probrat možná opatření 

ke zlepšení stavu připravenosti. 
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4 METODIKA 

Sběr dat jsem uskutečnila na základě kvalitativního výzkumu za pomoci 

rozhovoru. S jednotlivými zástupci nemocnic byl proveden polostrukturovaný 

(též polostandardizovaný) rozhovor, jehož prostřednictvím byly získány 

potřebné informace k posouzení stavu připravenosti na blackout. Získaná data 

vyhodnotím za použití VAV. 

4.1 Charakteristika polostrukturovaného rozhovoru 

Jedná se o částečně řízený rozhovor, neboť tazatel, který vede rozhovor, 

s předstihem připravuje soubor otázek, jež je potřeba probrat. Nicméně jejich 

pořadí není striktně stanoveno, rovněž lze modifikovat jejich formulace.  

V podstatě je tak vytvořen návod, jenž umožňuje udržovat směr rozhovoru, 

zároveň zaručí, že bude odpovězeno na každou otázku. Na základě odpovědi 

dotazovaného může dojít k odklonění se od připravených otázek a tazatel může 

pokládat doplňující dotazy. Zároveň je tazateli umožněno nechat si některé věci 

dovysvětlit či si ověřit správné pochopení odpovědi. Rovněž tazatel může 

požádat o rozpracování konkrétního tématu do hloubky, je-li to užitečné pro jeho 

výzkum. Na základě již dané jisté míry standardizace je třeba zvolit přiměřené 

prostředí, v němž bude rozhovor probíhat (např. v kanceláři, kavárně atd.) [47, 

48]. 

Polostrukturovaný rozhovor tak využívá výhod obou krajních forem 

rozhovoru (tj. nestrukturovaného a strukturovaného). Jistá volnost vytváří 

přirozenější atmosféru, jež umožňuje dotazovanému svými slovy vyjádřit své 

názory, přitom zachování jisté míry standardizace zajišťuje možnost snadno 

třídit a porovnávat informace, jež si tazatel během rozhovoru zaznamenával  

a na základě jejich doslovného či částečného přepisu je schopen je následně 

hodnotit [47, 49]. 
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4.1.1 Můj výzkum 

Polostrukturovaný rozhovor jsem provedla s níže uvedenými zástupci 

nemocnic v měsíci únoru a březnu roku 2019. V Oblastní nemocnici Kladno (dále 

jen ON Kladno) se jednalo o krizovou manažerku, paní Mgr. Helenou 

Foubíkovou. Oblastní nemocnici Mladá Boleslav (dále jen ON MB) v této 

záležitosti zastupoval pan Tomáš Šulc, technik BOZP a PO. V Oblastní nemocnici 

Příbram (dále jen ON Příbram) jsem polostrukturovaný rozhovor provedla 

s panem Petrem Simonidesem, bezpečnostním technikem. 

Všem výše uvedeným jsem předem zaslala dokument s výzkumnými 

otázkami (viz. Příloha 1), abych jim poskytla čas na shromáždění dat potřebných 

pro odpovědi, jež mohu s jejich svolením použít pro účely své bakalářské práce.  

4.2 Charakteristika Vícekriteriální analýzy variant 

VAV se zabývá hodnocením možných alternativ (variant) podle zvolených 

kritérií. Rovněž je známá pod pojmy multikriteriální analýza či vícekriteriální 

hodnocení variant. Používá se v případě rozhodování mezi několika 

alternativami, jež je třeba posoudit z více hledisek vyjadřovaných ve formě 

kritérií [50]. 

VAV zahrnuje několik postupných kroků. Nejprve se identifikují alternativy, 

mezi nimiž se rozhoduje. Dále se stanovují kritéria, jež budou do analýzy 

zahrnuta a jež slouží k výběru nejvhodnější varianty. Jednotlivým kritériím jsou 

následně pomocí některé z metod (např. metoda pořadí, bodovací metoda, 

Saatyho metoda, Fullerova metoda aj.) přiřazeny váhy, jež číselně vyjadřují 

významnost určených kritérií. Logicky, čím významnější kritérium je, tím vyšší 

váha se mu přiděluje. Obvykle se váhy normují tak, aby byl jejich součet roven 

jedné. „Významnost kritérií hodnocení není dána objektivně, ale závisí na hodnotové 
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soustavě rozhodovatele, význam metod vícekriteriálního hodnocení variant tak nespočívá 

v naprosté objektivnosti jejich výsledků.“ Dalším krokem je číselné ohodnocení 

kritérií. Na závěr je proveden výpočet ohodnocení. Výsledky jsou získány tak,  

že číselné ohodnocení každého kritéria je vynásobeno váhou, jež mu byla 

přidělena, a následně se u každé alternativy sečtou všechny takové násobky [51 

s. 2]. 

Cílem aplikace VAV je zejména nalézt nejlepší (optimální) alternativy  

a uspořádat je od nejlepší po nejhorší. Nejlepší alternativa je obvykle alternativou 

kompromisní (kompromisním řešením), to znamená, že je nejméně vzdálena  

od alternativy ideální nebo je nejdále vzdálena od bazální (nejhorší) alternativy 

[51]. 
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5 VÝSLEDKY 

Níže budou interpretovány odpovědi na výzkumné otázky, jejichž cílem bylo 

zjistit, jakým způsobem jsou analyzované nemocnice připraveny na blackout. 

Zároveň tyto odpovědi poslouží jako vstupní informace pro provedení VAV. 

5.1 Výsledky z polostrukturovaných rozhovorů 

V této podkapitole na základě odpovědí získaných provedením 

polostrukturovaných rozhovorů s jednotlivými zástupci nemocnic porovnám 

stav připravenosti analyzovaných nemocničních zařízení na blackout. 

5.1.1 Tematický okruh „výpadek dodávky elektrické energie“ 

Nejprve jsem zjišťovala, co následuje bezprostředně po výpadku elektrické 

energie. V ON Kladno automaticky naskočí náhradní zdroj (DA) a během 

několika sekund (max. do 2 minut) jsou napájena všechna pracoviště podle typu 

zálohování, tzn. podle důležitosti obvodů. Velmi důležité obvody (oranžové 

zásuvky) jsou jištěny UPS, tudíž vůbec nedojde k přerušení dodávky elektřiny 

(jde například o infuzní techniku a plicní ventilátory). Obdobně je tomu  

i v ON MB. Záložní zdroje tam po 30 vteřinách dostávají povel ke startu  

a na stabilizovaný výkon jsou připraveny za 2 minuty. Následně jsou 

automaticky připojeny jednotlivé obvody. Také v ON Příbram dochází 

k postupnému napojení podle důležitosti obvodů, přičemž červené zásuvky jsou 

jištěny UPS, než DA převezme plnou funkci. Zároveň je výpadek signalizován 

alarmy na velínu a dochází k odeslání zprávy o výpadku na pohotovostní mobily 

elektrikářů [52, 53, 54]. 

Dále jsem zjišťovala, jestli nemocnice mají zkušenosti s výpadkem dodávky 

elektrické energie. Shodně bylo uvedeno, že ke krátkodobým výpadkům dochází 

během roku poměrně běžně a nepřináší to žádná omezení či problémy.  
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V ON Kladno došlo k významnějším výpadkům před zhruba 8 lety, kdy nastal 

tříhodinový výpadek, a před 2 roky v noci vznikl asi hodinový výpadek. V roce 

2018 ON Příbram postihl neplánovaný několikahodinový výpadek z důvodu 

nepříznivého počasí (bouřka). Nepříznivé atmosférické i povětrnostní vlivy 

rovněž způsobují v průměru 1x za 6 měsíců výpadky v ON MB. Většinou však 

trvají půl hodinu až hodinu [52, 53, 54]. 

Je poměrně složité určit, jak dlouhý výpadek dodávky elektrické energie jsou 

nemocnice schopny zvládnout. ON Kladno vychází ze zásob nafty  

u DA, jež bez doplnění vystačí maximálně na zhruba 15 hodin, a schopnosti  

UPS dodávat elektřinu po spotřebování zásob DA v rozmezí dalších 20 minut až 

3 hodin. Zástupce z ON MB konstatoval, že množství zásob pohonných hmot  

pro DA vystačí zhruba na 20 hodin. Podle zástupce z ON Příbram lze odhadnout, 

že by nemocnice zvládla 24 hodinový výpadek. Po vyčerpání paliva z nádrže  

DA tak budou nemocnice fungovat bez jakýkoliv přístrojů a osvětlení [52, 53, 54]. 

Pro případ vzniku výpadku elektřiny, ale i dalších MU či KS mají analyzované 

nemocnice zpracovány plány krizové připravenosti (shodně Traumatologický, 

Evakuační i Pandemický plán). ON Kladno i Příbram mají navíc vypracován  

i Plán energetické bezpečnosti. V ON MB tento plán chybí, nicméně v rámci 

Havarijního plánu je vytvořena dokumentace pro energetické výpadky [52, 53, 

54]. 

5.1.2 Tematický okruh „náhradní zdroje elektrické energie“ 

Cílem bylo zjistit, jaké druhy náhradních zdrojů a v jakém množství mají 

jednotlivé nemocnice k dispozici. Zároveň jak dlouho budou schopny dodávat 

elektrickou energii, jež je stěžejní pro zajištění fungování nemocnice.  
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Všechny analyzované nemocnice zajišťují náhradní dodávku elektřiny 

prostřednictvím DA a UPS. Pro lepší přehlednost jsou zjištění, vycházející  

z odpovědí týkající se této problematiky, uvedeny v následující tabulce. 

Tabulka 1 Náhradní zdroje elektrické energie [vlastní] 

Nemocnice DA (ks) 
Doba 

provozu 
UPS (ks) Doba provozu  

ON Kladno 1 10–15 hod. 
8 systémových + 

množství lokálních 
 20-180 min. 

ON MB 4 12–20 hod. 
8 systémových + cca 

185 lokálních 
5-75 min. 

ON Příbram 4 6–24 hod.  
do 10 systémových + 

množství lokálních 
8-180 min. 

 

Doba provozu DA se odvíjí od momentálního množství paliva v nádrži  

a rozsahu omezení chodu nemocnice. Zásoby však nejsou ani v jedné z nemocnic 

drženy, tudíž DA funguje jen po tu dobu, než dojde ke spotřebování nafty 

v jednotlivých nádrží. Po vyčerpání tohoto množství je tak potřeba pro jeho další 

chod a výrobu elektřiny externě doplnit naftu, jež za normálního stavu poskytují 

nemocnicím smluvní dodavatelé. Pro případ blackoutu však smlouvu nikdo 

neposkytne, tudíž by se nemocnice obraceli se žádostí na kraj, jenž by měl podle 

všech dotazovaných převzít odpovědnost za zajištění nouzového zásobování 

nemocnic pohonnými hmotami. V každé nemocnici se rovněž nachází osoby 

zodpovědné za provozuschopnost náhradních zdrojů, jež je rovněž pravidelně 

udržují a testují. Dle provozních řádů u DA probíhají měsíční zkoušky.  

ON Příbram v problematice záložních zdrojů elektrické energie vyniká jedním 

specifikem. Dva DA je možné mezi sebou přepínat, to znamená, že palivo v nich 

může být usměrňováno na základě konkrétní spotřeby jednotlivých napájených 

oddělení. Doba provozu UPS závisí na kapacitě a stáří akumulátoru, jež jsou 

rovněž pravidelně kontrolovány. [52, 53, 54]. 
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5.1.3 Tematický okruh „zajištění jednotlivých oddělení“ 

V této části polostrukturovaného rozhovoru jsem zjišťovala, jakým způsobem 

jsou zajištěny dodávky elektřiny pro jednotlivá (kritická) oddělení. 

V ON Kladno jeden DA jistí téměř veškerý chod nemocnice. Jsou na něj 

napojena všechna oddělení s pacienty (tedy i ARO, JIP a operační sály), lékárna, 

laboratoř, částečně i administrativní provoz. Zajištěna jsou rovněž oddělení 

uchovávající biologický materiál. Obdobně je tomu i v ON Příbram – na DA jsou 

napojena takřka všechna oddělení. V prvním areálu, kde se nachází ambulantní 

provozy a hemodialýza, funguje DA bez doplnění 6-8 hodin. Ve druhém 

(hlavním) areálu jsou na DA, jenž je schopen dodávat elektřinu až 24 hodin, 

napojena nejkritičtější oddělení (ARO, JIP, operační sály). Po dobu 10-12 hodin 

jsou napájeny interní pavilon, kotelna a technické budovy. Zbylé budovy 

(vybraná lůžková oddělení, sklad, ředitelství a kuchyně) jsou jištěna  

DA se zhruba 8 hodinovou výdrží. Zajištěn je i provoz prostor přechovávajících 

biologický materiál. Nejinak je tomu i v ON MB, tam jsou rovněž jištěna de facto 

všechna oddělení, akorát s rozdílným pokrytím. Z 80 % a výše jsou pokryta 

oddělení typu ARO, JIP, dále operační sály, chirurgie, taktéž dětské  

a gynekologické oddělení. Zbylá lůžková oddělení jsou napojena ze 40 %. 

Oddělení uchovávající biologický materiál mají vlastní lokální DA. Na pitevně 

jsou jištěny jen chladicí boxy [52, 53, 54]. 

Shodně v každé z nemocnic bude fungovat provoz urgentního příjmu. Rovněž 

bude zajištěn výdej léků, zdravotnického materiálu i medicinálních plynů. Jejich 

zásoby by v ON Kladno a MB vystačily na 3 dny. V ON Příbram počítají, že by 

jim zásoby nejběžnějšího léčiva stačily na týden, a zásoby zdravotnického 

materiálu na odděleních i centrálním skladu by vydržely dny až 2 měsíce.  

Ani jedna z nemocnic v případě přerušení dodávky elektrické energie nezajišťuje 

chod radiodiagnostických zařízení (CT, rentgen, magnetická rezonance),  
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avšak mají k dispozici přenosné. Rozdíl nastává v případě funkčnosti centrální 

sterilizace – tu zajišťuje jen ON Příbram – a zálohování výtahů – ON MB nemá 

výtahy napojeny na DA, tudíž jsou díky UPS v provozu jen prvních 15 minut [52, 

53, 54]. 

Přístup k datům pacientů bude zajištěn, servery jsou rovněž zálohovány. 

V ON Kladno i MB pracuje interní systém i v off-line režimu. V ON Příbram 

přechází na nový, předpokládá se, že bude schopen pracovat i v off-line verzi 

jako předchozí [52, 53, 54]. 

Kuchyně by byla schopna provozu v každé z nemocnic. Zásoby potravin jsou 

odhadnuty zhruba na 3 dny, přičemž pan Simonides uvedl, že by zvládli i týden 

[52, 53, 54]. 

5.1.4 Tematický okruh „dodávky tepla, vody a plynu“ 

Na externích dodávkách tepla a vody jsou závislí všichni odběratelé  

bez rozdílu. Tudíž nemocnice pracují jen s těmi informacemi, jež jim byly 

poskytnuty dodavateli. Dodávka plynu jim byla garantována po neomezenou 

dobu. Naopak dodávka tepla by byla přerušena téměř ihned po vzniku 

blackoutu. Pouze ON Příbram disponuje vlastním nezávislým zdrojem tepla – 

budova s mazutovou kotelnou je napojena na DA, tudíž vytápění hlavního 

areálu by bylo možné ve větší míře zajistit. Dodávky vody představují další 

nezbytnou potřebu pro udržení provozuschopného stavu. Nemocnice spoléhají 

na informaci poskytnutou vodárenskými společnostmi, a to že by jim dokázaly 

dodávat vodu cca 2 dny. Zároveň mezi nimi existuje ústní dohoda, že je v případě 

výpadku dodávek vody přednostně zásobí cisternou s pitnou vodou.  

Jen ON MB disponuje záložním zdrojem užitkové vody (vlastní vrt), jež by mohla 

být upravena autonomně nebo chemicky (tabletami). Ovšem k dispozici  

už nejsou samostatné okruhy pro pitnou a užitkovou vodu, tudíž by došlo  
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ke kontaminaci vodovodní sítě. Tato možnost tak představuje opravdu krajní 

řešení. Další problém, jenž pro nemocnice vystává z přerušení dodávek vody, 

představují nefunkční odpady a kanalizace. Nebylo by tak možné dodržovat 

potřebné hygienické podmínky. Zástupce ON Příbram v této souvislosti uvedl,  

že prostřednictvím zajištěných kontaktů by nemocnice mohla uskutečnit dovoz 

mobilních WC, ale potřebovala by mít informaci o časovém rozsahu výpadku 

elektřiny [52, 53, 54]. 

 

5.1.5 Připomínky a náměty pro zlepšení 

Během polostrukturovaného rozhovoru byl každému zástupci nemocnice také 

poskytnut prostor pro možné připomínky ke stavu připravenosti a návrhy  

na zlepšení. 

Podle názoru zástupce ON Kladno by nemocnice pro zajištění maximální 

funkčnosti nemocnice potřebovala další samostatný DA k napájení 

radiodiagnostických přístrojů a centrální sterilizace. Zástupce  

ON MB konstatoval, že nemocnice nemá vlastní zásobníky pohonných hmot, ani 

zajištěny náhradní dodávky tepla a teplé vody a rovněž není funkční systém 

aktivního měření a regulace (tudíž nelze sledovat, kolik elektřiny, jaké oddělení 

spotřebovává). Dle názoru zástupce ON Příbram je pro zlepšení stavu 

připravenosti na blackout třeba navýšit kapacitu paliva u DA zajišťujícího 

náhradní provoz areálu, kde se nachází oddělení hemodialýzy (z nynějších  

6-8 na 10-12 hodin),a také pořídit do objektu nemocnice vlastní cisternu či čerpací 

stanici s pohonnými hmotami, nedojde-li k zajištění smlouvy s dodavatelem 

nafty na úrovni krajského úřadu [52, 53, 54]. 
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5.2 Vyhodnocení výsledků rozhovorů za pomoci VAV  

VAV poslouží jako nástroj pro zhodnocení stavu připravenosti analyzovaných 

nemocnic na blackout. Na základě jejího provedení zjistím, která z nemocnic  

se jeví nejvíce připravenou. 

5.2.1 Identifikace alternativ a kritérií 

Alternativy, jež budu posuzovat, představují tři analyzované nemocnice. 

Z hlediska připravenosti na blackout je stěžejní, jakým způsobem mají 

nemocnice vyřešeno náhradní zásobování elektrickou energií, jakým způsobem 

zajišťují chod jednotlivých oddělení a jak velkou měrou jsou závislé  

na dodávkách externích služeb. Proto určuji následující kritéria,  

na jejichž základě budou jednotlivé nemocnice posuzovány: 

• 1. Náhradní zdroje elektrické energie; 

• 2. Zajištění jednotlivých oddělení; 

• 3. Zajištění dodávek vody a tepla. 

Náhradní zdroje elektrické energie jsou pro chod nemocnice klíčové,  

proto bude hodnoceno, jakým množstvím náhradních zdrojů nemocnice 

disponují, jak dlouho jsou schopny dodávat elektrickou energii a zda je 

v nemocnici zaměstnána osoba, jež odpovídá za jejich stav, chod, údržbu  

a zkoušky. 

Druhé kritérium zhodnotí, kolik oddělení je napájeno a jak velké množství 

zásob si jako podporu chodu těchto oddělení nemocnice drží. 

V rámci třetího kritéria dojde k ohodnocení míry závislosti na dodávkách 

externích služeb, tudíž bude posouzeno, zda nemocnice disponují prostředky, 

jež by tuto závislost minimalizovaly. 
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5.2.2 Určení vah kritérií 

Pro výpočet vah kritérií jsem vybrala metodu bodovací se škálou  

od 1 do 3, přičemž jedna znamená nejméně stěžejní a tři nejvíce stěžejní kritérium. 

 

Tabulka 2 Výpočet vah kritérií [vlastní] 

 

Při posuzování stavu připravenosti nemocnice na blackout je podle mého 

názoru klíčové, jak jsou zajištěny náhradní dodávky elektrické energie,  

proto jsem tomuto kritériu přiřadila hodnotu 3. Přestože jsou dodávky vody  

i tepla pro chod nemocnice nepostradatelné, možnosti jejich zajištění samotnými 

nemocnicemi jsou značně omezené, proto pro posouzení stavu připravenosti 

představují nejméně stěžejní kritérium, a tak mu byla udělena hodnota 1. Jak bylo 

uvedeno u charakteristiky VAV (kapitola 4.2), výsledný součet vah musí být 

roven jedné, tudíž jsem po přiřazení bodů kritériím provedla normalizaci  

a výsledné jednotlivé váhy jsem pro lepší přehlednost zaokrouhlila na jedno 

desetinné číslo. 

5.2.3 Ohodnocení kritérií 

K ohodnocení kritérií jsem využila Bodovací metodu s vahami.  

Při kvalitativním (slovně vyjádřeném) hodnocení jsem vycházela z výsledků 

polostrukturovaných rozhovorů, následně jsem ho kvantifikovala za pomoci 

škály s hodnotami od 1 do 5, kdy jedna je nejhorší a pět nejlepší.  

Kritérium Body Váha 

Náhradní zdroje elektrické energie 3 3/6 = 0,5 

Zajištění jednotlivých oddělení 2 2/6 ≐ 0,3 

Zajištění dodávek vody a tepla 1 1/6 ≐ 0,2 

SOUČET 6 1 
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Každá z nemocnic zaměstnává osoby odpovědné za provoz náhradních 

zdrojů elektrické energie a provádí pravidelné zkoušky. Z kapitoly 5.1.2 jasně 

vyplývá, že ON Příbram disponuje největším počtem systémových  

UPS i DA s nejvyšší dobou provozu, jenž zajišťuje chod nejdůležitějších oddělení. 

Zároveň je schopna dva DA mezi sebou přepínat, tudíž může efektivně 

usměrňovat využívání paliva na základě konkrétní potřeby napájených 

oddělení. Proto jsem jí udělila nejvyšší hodnotu. Poněvadž ON Kladno má 

k dispozici pouze jeden DA s nejnižší dobou provozu, byla ohodnocena nejméně. 

Ve středu škály se nachází ON MB. 

Každá z nemocnic má zajištěny náhradní dodávky elektřiny takřka  

do všech oddělení, což představuje výchozí bod pro ohodnocení. Nicméně  

ON Příbram na rozdíl od dvou zbylých nemocnic zajišťuje i provoz centrální 

sterilizace, rovněž má zálohované výtahy. Zásoby léčiv, zdravotnického 

materiálu i potravin ji vydrží nejdéle, proto u druhého kritéria opět obdržela 

nejlepší hodnocení. Obdobným množstvím materiálních i potravinových zásob 

disponují ON Kladno i MB, avšak ON Kladno oproti ON MB zajišťuje provoz 

výtahů, proto si v hodnocení stojí o trochu lépe. 

Třetí kritérium je nejméně ohodnoceno u ON Kladno, neboť je stoprocentně 

závislá na externích dodávkách vody i tepla. O stupeň lépe si vede  

ON MB, jež by mohla v jen nejzazším případě (z důvodů zmíněných v kapitole 

5.1.4) využít vlastní zdroj užitkové vody. Z analyzovaných nemocnic tak nejvíce, 

přesto ne dostatečně, svou závislost na externích dodávkách služeb 

minimalizovala ON Příbram. Disponuje nezávislým zdrojem tepla a rovněž je 

schopna zařídit dovoz mobilních WC, a tak je v rámci možností schopna 

usměrňovat odpadní hospodářství po úplném přerušení dodávek vody. 
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Tabulka 3 Ohodnocení kritérií [vlastní] 

 

5.2.4 Vyhodnocení VAV 

Pro získání konečné pořadí jsem musela u každé alternativy zvlášť provést 

součet součinů vah jednotlivých kritérií s bodovým ohodnocením kritéria.  

Čísla v buňkách tak představují jednotlivé součiny vah s bodovým 

ohodnocením. Tyto hodnoty jsou následně u každé alternativy sečteny 

v předposledním řádku tabulky. Na základě jejich součtu je určeno výsledné 

pořadí alternativ. 

Tabulka 4 Vyhodnocení VAV [vlastní] 

  Alternativa 

Kritérium Váha ON Kladno 
ON 

MB 
ON Příbram 

Náhradní zdroje elektrické energie 0,5 1 1,5 2,5 

Zajištění jednotlivých oddělení 0,3 0,9 0,6 1,5 

Zajištění dodávek tepla a vody 0,2 0,2 0,4 0,6 

Součet součinů   2,1 2,5 4,6 

POŘADÍ   3. 2. 1. 

 

    Na základě provedené analýzy byla nalezena optimální alternativa, tou je  

ON Příbram, jež je tedy z pohledu stanovených kritérií na blackout připravena 

lépe než zbylé dvě analyzované nemocnice. 

  Alternativa 

Kritérium Váha 
ON 

Kladno 

ON 

MB 
ON Příbram 

Náhradní zdroje elektrické energie 0,5 2 3 5 

Zajištění jednotlivých oddělení 0,3 3 2 5 

Zajištění dodávek tepla a vody 0,2 1 2 3 
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6 DISKUZE 

Ke krátkodobým výpadkům elektrické energie dochází v nemocnicích běžně. 

Ať už se jedná o plánované (z důvodu odstávky), či neplánované (z důvodu 

nepříznivých meteorologických podmínek) výpadky elektřiny, mají analyzované 

nemocnice za tímto účelem zpracovány jednotlivé plány, jež obsahují přesné 

postupy pro řešení jejich následků. Navíc Středočeský kraj zakoupil program 

Sipos, v němž své plány vytváří každá z nemocnic, tudíž je zachována jednotná 

osnova a přehlednost jednotlivých plánů napříč celým krajem [52, 53, 54]. 

Každá z analyzovaných nemocnic disponuje náhradními zdroji elektrické 

energie, aby zajistila svou připravenost i na období po výpadku dodávky 

elektřiny z veřejného zdroje. Nouzové zásobování elektřinou zabezpečují 

především DA. Podpůrně se využívá i UPS, zejména u přístrojů podporující 

životně důležité funkce jedince. S provozem DA je však spjata řada problémů. 

Jedním z nich může být jeho nefunkčnost („nenajetí“). V případě ON Kladno by 

nefunkční DA znamenal devastující následky, neboť nemocnice disponuje pouze 

jedním kusem. Navíc k jeho selhání a „nenajetí“ již v minulosti došlo. Jak uvedla 

zástupkyně této nemocnice, před 2 roky ON Kladno postihl (naštěstí v noci) 

výpadek elektřiny, avšak DA nesplnil svou funkci a nenastartoval, tudíž se 

nemocnice na cca 30–40 minut ocitla bez totální dodávky elektřiny. Jeho funkci 

po tu dobu převzaly UPS a nedošlo tak ke ztrátám. Jak zjistila Bc. Jana 

Chvátalová ve své diplomové práci (2014), nemocnice Jihlava má pro tento případ 

(tj. nenastartování DA z důvodu poruchy) na základě smlouvy zajištěnu 

výpůjčku mobilní elektrocentrály od Hasičského záchranného sboru Jihlava. 

Další jev, jenž by mohl ovlivnit činnost DA, je stáří. Od zástupce ON Příbram 

jsem zjistila, že velmi staré (40-50 let) DA potřebují ke svému chlazení dodávky 

vody, jež jsou v době déletrvajícího blackoutu značně omezeny (či zcela 

přerušeny). Bez ochlazování by došlo ke snížení jejich výkonu. Nicméně  
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pro provoz DA (a tedy i provoz celé nemocnice) jsou po vyčerpání zásob nafty 

z nádrže stěžejní dodávky dalšího paliva, jež nemá pro případ blackoutu 

zajištěny ani jedna z analyzovaných nemocnic. K obdobnému závěru došel 

v rámci své diplomové práce (2012) i Bc. Oldřich Šíma. Šetřením zjistil,  

že nemocnice Jihočeského kraje odebírají naftu od běžných čerpacích stanic,  

jež v době blackoutu nebudou schopny provozu [52, 53, 54, 55, 56]. 

Nemocnice se samozřejmě snaží výše uvedeným problémům předcházet. 

Kvalitní funkčnost DA se ve všech analyzovaných nemocnicích ověřuje 

pravidelnými zkouškami, jež probíhají buď v režimu „bez zátěže“,  

nebo „se zátěží“, tzn. že je na určitou dobu navozena situace skutečného výpadku 

elektřiny za účelem zjištění, že všechna oddělení „najela“. V případě starých  

DA se nabízí navrhnout pořízení nových (s méně náročným chlazením), nicméně 

zástupce ON Příbram uvedl, že jejich výměna zcela logicky závisí na rozpočtu 

nemocnice. Řešení problému doplňování paliva do DA je z pohledu nemocnic 

významné, avšak značně omezené. Na rozdíl od jihočeských nemocnic, 

analyzované středočeské nemocnice nedisponují žádnými sudy se zásobami 

nafty (maximální uchovávané množství je 400 litrů – pro srovnání nádrž  

DA ON Kladno má kapacitu 3000 litrů). Jejich DA jsou zásobovány pouze tím 

množstvím paliva, jež se nachází v nádrži DA. Jeho doplňování za normálního 

stavu zajišťují smluvní dodavatelé, pro případ blackoutu jim však žádný subjekt 

smlouvu neposkytne. Odpovědnost za zajištění dodavatele náhradního paliva by 

tak měl převzít Středočeský kraj, jenž se v současné době snaží vyjednat smlouvu 

s akciovou společností Čepro, jež disponuje sklady pohonných hmot a jako 

jediná je schopna je pomocí pump čerpat i za blackoutu. Takovou smlouvu má 

uzavřenou například Karlovarský kraj. Podle ústního sdělení plk. Ing. Jana 

Doubravy by tak v případě blackoutu za vyhlášeného krizového 

(nejpravděpodobněji) požární jednotky, jež disponují odpovídající technikou, 

načerpaly naftu v lokálním skladu firmy Čepro a dopravily ji do karlovarských 
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nemocnic. Na rozdíl od analyzovaných středočeských nemocnic tak karlovarské 

mají možnost dalšího doplnění paliva do DA. Obdobně by tomu bylo i u jihlavské 

nemocnice, jež má na základě smlouvy s firmou Čepro zajištěnu přednostní 

dodávku paliva [52, 53, 54, 55, 56, 57]. 

Z výše uvedeného jasně vyplývá, že analyzované nemocnice jsou z hlediska 

času připraveny na tak dlouho dobu, po jakou si vystačí s vlastním množstvím 

paliva v DA. Nouzové doplnění v současné době není možné. Z pohledu doby 

provozu DA jsem srovnáním svého šetření se Šímovým zjistila, že jihočeské 

nemocnice jsou na tom se zajištěním svého chodu bez doplnění paliva obdobně 

jako mnou analyzované. Ve třech jihočeských nemocnicích (Tábor, Písek, 

Prachatice) je doba chodu DA srovnatelná s chodem DA v ON Kladno, tj. okolo 

10-15 hod. V dalších dvou (Jindřichův Hradec a Strakonice) DA zásobuje 

nemocnici elektrickou energií podobně jako v ON Příbram a MB, tj. v časovém 

rozmezí 20 a 24 hodin. V porovnání s rakouskou situací, kdy zdravotnická 

zařízení disponují 72 hodinovými zálohami, výše zmíněné jihočeské  

a analyzované středočeské nemocnice tak značně zaostávají. Ze zbylých českých 

nemocnic by se k této hranici mohly přiblížit snad jedině velké fakultní 

nemocnice jako například Motol, jenž, jak ve své bakalářské práci uvádí Iveta 

Jenikovská (2017), disponuje zásobami paliva přibližně na 56 hodin nepřetržitého 

provozu DA [55, 58, 59]. 

Za účelem zkvalitnění stavu připravenosti na blackout by se tak nabízelo 

navrhnout analyzovaným nemocnicím navýšení zásob paliva. Nicméně,  

jak shodně uvedli všichni zástupci, možná řešení naráží na finanční i technické 

překážky. Uchovávání většího množství nafty v areálu nemocnic nákladní 

s nebezpečnými látkami (naftou), tudíž by musela být splněna určitá legislativní 

opatření a povolení. Zároveň nafta, jež by byla pro případ blackoutu skladována 

v zásobníku, a tudíž by nebyla využívána, by postupně měnila svou strukturu, 
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tedy svou kvalitu, a proto by se po určitém čase se musela zlikvidovat a musela 

by se pořídit nová. Použití znehodnocené nafty by mohlo značně poškodit  

DA. Její skladování se tak nemocnici nevyplatí ani z ekologické, ani z finančního 

hlediska. Proto analyzované nemocnice oslovily subjekty, jež mají povolení 

k nakládání s naftou a mohly by jim tak prostřednictvím smlouvy zásoby 

udržovat. Měsíční taxa takové smlouvy je tak vysoká, že se nemocnicím skutečně 

nevyplatí investovat do udržování zásob, jež s největší pravděpodobností nikdy 

nevyužijí. Zároveň jak informuje závěrečná zpráva odborníků na urgentní 

medicínu a medicínu katastrof (dále jen závěrečná zpráva),  

kteří ve 4 nemocnicích analyzovali dopady blackoutu nastalého v roce  

2003 v severovýchodní a střední části USA, dodávky elektřiny začaly být 

obnovovány po 12 hodinách od vzniku blackoutu, v takovém případě by si mnou 

analyzované nemocnice vystačily s vlastním množstvím paliva [52, 53, 54, 60]. 

Po vzniku výpadku elektřiny v analyzovaných nemocnicích automaticky 

dochází k nastartování náhradního zdroje (DA), jenž nejpozději do 2 minut napájí 

podle typu zálohování (barev zásuvek) jednotlivá pracoviště, přičemž po dobu 

jeho „nabíhání“ jsou velmi důležité obvody (červené zásuvky) jištěny  

UPS. Následně dochází k omezení provozu nemocnic, proto by potřebovaly být 

informovány (ideálně do 1. hodiny), za jak dlouho dojde k obnově dodávky 

elektřiny. Na základě takového údaje by si totiž mohly efektivně naplánovat,  

jak velkou měrou by bylo třeba omezit chod nemocnice, tedy jak mnoho by  

se muselo šetřit s naftou (z důvodu nemožnosti jejího doplnění). Po výpadku  

se především omezuje poskytování ambulantních služeb, zároveň se do domácí 

péče propouští všichni pacienti, u nichž to zdravotní stav umožňuje. Nemocnice 

tak snižují svou kapacitu, a tedy i spotřebu elektřiny na co nejnižší možnou míru. 

Za tímto účelem rovněž nejsou napojovány (tedy nejsou v provozu) přístroje 

s velkou energetickou náročností, jako jsou například radiodiagnostická zařízení, 

jež jsou nahrazena nevelkým množstvím mobilních. Elektřina vyrobená DA tak 
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v rozličném pokrytí napájí zbylá takřka veškerá oddělení. Na rozdíl  

od táborské nemocnice v mnou analyzovaných nemocnicích je na DA napojena  

i kuchyně a díky zásobám je tak umožněno v omezené míře zajistit poskytování 

stravy. Každá z analyzovaných nemocnic rovněž disponuje v různém množství 

zásobami léků, medicinálních plynů i zdravotnického materiálu. Zajištěna je  

i funkčnost interního informačního systému. Lze tak konstatovat, že nemocnice 

na základě snížené kapacity a vyřazení postradatelných oddělení z činnosti jsou 

schopny si v dostatečné kvalitě udržet své fungování [52, 53, 54, 55]. 

Z výše uvedeného vyplývá, že analyzované nemocnice jsou zcela schopny  

(po dobu provozu DA) zajistit nouzové dodávky elektřiny. Avšak zajistit 

dodávky dalších pro chod nemocnice nezbytných komodit (jako voda, teplo)  

už však z větší části nedokáží, neboť jsou závislé na externích dodavatelích. 

Nicméně některým z nich se podařilo zčásti tuto závislost minimalizovat.  

ON Příbram disponuje vlastní mazutovou kotelnou, jež je zálohována  

DA. Nezávislého vytápění je schopna i nemocnice Jihlava využívající vlastní 

plynovou kotelnu, rovněž nemocnice v Jindřichově Hradci disponuje plynovou 

kogenerační jednotkou. Avšak minimalizovat závislost na externích dodávkách 

pitné vody není v současné době ze strany nemocnic možné. Analyzované 

nemocnice tak počítají s informací poskytnutou dodavatelem, tj. že bude schopen 

zajistit dodávku po 2 dny od vzniku blackoutu. Tento údaj však počítá 

s průměrnou spotřebou, v případě blackoutu by ale (z důvodu paniky obyvatel) 

její spotřeba razantně rostla, tudíž by k vyprázdnění vodojemů mohlo dojít 

daleko dříve. Zároveň po obnovení dodávek elektřiny není možné ihned obnovit 

i dodávky pitné vody, tudíž doba její nedostatku v nemocnicích by narůstala.  

Pro chod nemocnice je přitom voda druhou nejvýznamnější komoditou. Je jí 

zapotřebí například k mytí rukou, novorozenců sterilizaci, dialýzu, jednoduše  

k zachování hygienického prostředí. Závěrečná zpráva uvádí, že k mytí rukou 

bylo využito fyziologického roztoku a převařené balené vody, což je opravdu 
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provizorní a krátkodobé řešení. Ústně přislíbená cisterna pitné vody rovněž 

nepředstavuje efektivní řešení situace. Jednak ani jedna z nemocnic nedisponuje 

prostředky, jež by umožnily její přepravu na jednotlivá oddělení. Zároveň by tím 

nebyl vyřešen problém s odpady, kdy při výpadku dodávek vody není možné 

splachovat WC a musí být uzavřeny. Došlo by tak k rozvratu hygienického 

prostředí, tedy i k výskytu velkého množství onemocnění. ON MB by mohla 

teoreticky využít vlastní zdroj užitkové vody, jenž sice nelze klasifikovat jako 

zdroj pitné vody, ale jeho napojení do nemocniční vodovodní sítě by mohlo 

vyřešit problém s odpady, avšak znamenalo by kontaminaci veškerého 

nemocničního vodovodního řadu, jenž není rozdělen na samostatné okruhy  

pro užitkovou a pitnou vodu.  [52, 53, 54, 55, 56, 60]. 

Nemocnice by se však potýkaly i s vedlejšími problémy. Například by musely 

řešit personální podstav, pokud by se zaměstnanci nemohli dostavit z důvodu 

kolabující dopravy či nedostatku paliva ve vlastních automobilech nebo by  

se rozhodli zůstat doma se svou rodinou. Takové příčiny potvrzuje i závěrečná 

zpráva – po zhodnocení situace bylo zjištěno, že nedostavení se zaměstnanců  

do nemocnice souviselo s nefunkční veřejnou dopravou, nedostatkem 

pohonných hmot či nutností postarat se o své rodiny. Nemocnicím tak v podstatě 

nezbývá nic jiného než doufat v morální odpovědnost svých zaměstnanců. Dále 

by muselo dojít k zabezpečení nemocnic před příchozími lidmi, kteří budou  

v nemocnici (jako v jediném fungujícím subjektu) hledat přístřeší. Současnou 

ostrahu nemocnic zajištují neadekvátní síly (např. důchodci, nevyškolení 

pracovníci atd.), bylo by nejspíše nutné žádat o pomoc městskou policii [52, 53, 

54, 60]. 

V rámci polostrukturovaných rozhovorů došlo i na otázku týkající se Správy 

státních hmotných rezerv (dále jen Správa), poskytnutím jejíchž zásob by mohlo 

dojít ke zmírnění následků po vypotřebování paliva v nádrži DA či přerušení 
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dodávek pitné vody. Avšak z pohledu zástupců byla označena za nepružnou. Její 

aktivace není okamžitá, podléhá vyhlášení jednoho z krizových stavů. Zároveň 

požadavek nemocnic o poskytnutí zásob by nejdříve musel směřovat na kraj. 

Rovněž v případě déletrvajícího blackoutu by bylo problém daný požadavek 

přenést z důvodu nefunkční telekomunikační i internetové sítě [53, 54]. 

Proto jsem se prostřednictvím e-mailu obrátila na Správu za účelem zjistit 

podrobnější informace. Poskytnutí náhradní nafty není ze strany správy možné, 

neboť není dodavatelem s přímými závozy. Elektrocentrály, jimiž Správa 

v omezeném množství disponuje a jež jsou součástí pohotovostních zásob, 

nejsou primárně určeny pro nemocnice jako náhradní zdroj elektrické energie. 

Za krizového stavu o jejich použití rozhoduje ten subjekt, jenž o jejich vytvoření 

požádal. V případě vzniku MU by o jejich poskytnutí mohl rozhodnout 

management Správy na základě požadavku základních složek IZS, přičemž by 

musely být naplněny podmínky § 4 a) Zákona č. 97/1993 Sb. (viz. Obrázek 1). Jejich 

přepravu by zajistila Správa prostřednictvím omezeného množství vlastních 

přepravních kapacit či externích poskytovatelů přepravních služeb nebo by si je 

přepravil jejich příjemce sám. Poskytování rezerv za blackoutu (nefunkční 

mobilní i internetová síť) by prý bylo s jistým omezením možné. Využilo by se 

veškerých možných prostředků a improvizace (např. pevné telefonní linky, 

kurýrní způsob doručování informací a nařízení). Na základě výše uvedeného 

musím dát za pravdu zástupcům nemocnic – poskytování pomoci nemocnicím 

Správou za blackoutu by bylo nepružné, nejisté a zdlouhavé, tedy se na něj 

nemocnice nemohou spoléhat [61]. 

Obrázek 1 Zákonné podmínky pro možné poskytnutí elektrocentrál nemocnicím [61] 
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Je tedy zcela zřejmé, že analyzované nemocnice jsou připraveny jen     

na blackout prvního stupně (tzn. maximálně několika hodinový výpadek,  

viz. kapitola 2.2). Ke stejnému výsledku došla i Lenka Brehovská  

(Trilobit, 2014) během šetření v jihočeských nemocnicích. Nabízí se tak otázka,  

co budou nemocnice dělat v případě déletrvajícího blackoutu (dny  

až týdny). Po vyčerpání stávajícího množství nafty v DA, přerušení dodávek 

externích komodit (voda, teplo) by nemocnice v podstatě přešla do „polního 

režimu“ a nebyla by schopna poskytovat adekvátní zdravotní péči. Docházelo by 

tak ke ztrátám na životech a nemocnice by se potýkala s velkým množstvím 

mrtvých těl, jež by nebylo kde uchovat, neboť chladicí boxy na pitevnách by již 

dávno nebyly zálohovány a pohřební služba by byla nejspíše nefunkční 

z důvodu nedostatku pohonných hmot. Avšak ve Středočeském kraji by mohlo 

být využito jednoho subjektu, díky jehož schopnosti by teoreticky mohlo být 

takovému katastrofickému scénáři předejito [53, 62]. 

Je jím nezávislý výrobce elektrické a tepelné energie Alpiq Generation 

v Kladně. Tato městská teplárna je schopna „startu ze tmy“ a následného 

ostrovního provozu (viz. kapitola 2.2.5). Po rozpadu ES se odpojuje od nefunkční 

nadřazené sítě a prostřednictvím nezávislého vlastního záložní zdroje  

(DA) obnovuje svou spotřebu. Dochází k obnově napětí (k najetí na jmenovité 

hodnoty), připojuje se k síti a je připravena do ní dodávat elektrickou energii,  

o jejíž distribuci (kam a jaké množství) pak rozhoduje ČEZ Distribuce, a.s. Předně 

by však bylo elektřinou zásobováno město Kladno a jeho nejbližší okolí.  

Po připojení elektrárny Mělník a Počerady by mohl ve středních Čechách 

vzniknout dílčí energetický „ostrov“, jenž by poté mohl rozvádět elektřinu 

postupně, po částech do objektů ve Středočeském kraji. Za tímto účelem  

ČEZ Distribuce, a.s. vypracovala seznam prirotincíh odběratelů (např. objekty 

zdravotní péče) na území Středočeského kraje, které je nutné přednostně 

zásobovat. Je však potřeba podotknout, že výše zmíněné je zjednodušená  
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a teoretická diskuze (záměrem je nastínit možné řešení, ne vyjmenovat veškerá 

technická a provozní opatření, jež by bylo potřeba splnit). V rámci středočeského 

cvičení Blackout 2018 byl v Alpiqu v praxi vyzkoušen pouze „start ze tmy“,  

jenž se vydařil [4, 63]. 

Obdobně by mohla Plzeňská plynárenská v případě blackoutu zásobovat 

elektřinou celé město Plzeň. Podobně by na výpadek sítě měla být připravena  

i Ostrava [16]. 

Ostrovní provozy jsou tak stěžejním nástrojem pro zachování zásobování 

elektrickou energií, a tedy pro zachování základního fungování nemocnic  

i celých měst [4, 16].  
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7 ZÁVĚR 

Cílem práce bylo posoudit připravenost vybraných lůžkových zdravotnických 

zařízení Středočeského kraje na blackout. Konkrétně se jedná o ON Kladno,  

MB a Příbram. 

Zjistila jsem, že všechny uvedené nemocnice disponují záložními zdroji 

elektrické energie, konkrétně DA a UPS, přičemž první zmiňovaný je pro chod 

nemocnic stěžejní. Jeho doba provozu je v podstatě neomezená, pokud bude 

doplňováno palivo. Avšak na základě šetření bylo zjištěno, že takovou možnost 

nemocnice nemají. Jsou tak odkázány na množství nafty v palivových nádržích 

DA, jejichž schopnost zásobovat nemocnici elektrickou energií tak v souhrnu 

nepřesáhne více jak 24 hodin. Po tu dobu zálohují s rozdílným pokrytím takřka 

veškerá důležitá oddělení (včetně provozu kuchyní), a nemocnice jsou tak 

schopny z velké míry udržet své provozuschopné fungování i díky dostatečným 

zásobám materiálu, potravin a léčiv. Z hlediska připravenosti na blackout je 

negativním zjištěním fakt, že nemocnice jsou zcela závislé na externích 

dodávkách pitné vody a tepla. Výjimku tvoří ON Příbram, jež je schopna zajistit 

vytápění z vlastního nezávislého zdroje, avšak jen po tu dobu, co funguje DA. 

Z provedeného šetření tak vyplývá jasný závěr: nemocnice jsou připraveny jen 

na několikahodinové výpadky elektrické energie (tj. blackout prvního stupně). 

V případě déletrvajícího blackoutu nejsou schopny doplnit do DA vyčerpané 

palivo, jelikož nedisponují žádnými zásobníky nafty a pro případ blackoutu 

s nimi žádný dodavatel náhradních pohonných hmot smlouvu neuzavře. 

Zároveň v současné době nemají vyřešeno náhradní zásobování dalšími 

potřebnými komoditami (jako je voda a teplo), jejichž dodávky budou vlivem 

sekundárního působení déletrvajícího blackoutu přerušeny. 
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Navrhnout opatření ke zlepšení stavu připravenosti je možné jen v teoretické 

rovině. Jak už bylo probráno v kapitole Diskuze, v praxi se možná řešení 

střetávají s realitou, respektive se nemocničním rozpočtem. Držení většího 

množství zásob nafty je jednak svazováno legislativními podmínkami a rovněž 

se nemocnicím nevyplatí ani z hlediska finančního a ekologického. Pomoc  

od Správy státních hmotných rezerv je z pohledu nemocnic v případě blackoutu 

v podstatě nevyužitelná. Proto nemocnicím nezbývá nic jiného než doufat,  

že se Středočeskému kraji v právě probíhajícím jednání podaří uzavřít smlouvu  

se společností Čepro, jež je jako jediná schopna dodávat naftu i za blackoutu.  

Je tak zřejmé, že cíle bylo dosaženo a provedený podrobný rozbor 

připravenosti může posloužit ostatním nemocnicím (zdravotnickým zařízením) 

jako inspirace či návod, jak co nejvíce zajistit svou připravenost na blackout či jak 

ji analyzovat. 
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8 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

ARO – Anesteziologicko-resuscitační oddělení 

ČR – Česká republika 

DA – Dieselagregát 

DS – Distribuční soustava 

EB – Energetická bezpečnost 

ES – Elektrizační soustava 

IZS – Integrovaný záchranný systém 

JIP – Jednotka intenzivní péče 

KI – Kritická infrastruktura 

KS – Krizová situace 

MU – Mimořádná událost 

ON Kladno – Oblastní nemocnice Kladno 

ON MB – Oblastní nemocnice Mladá Boleslav 

ON Příbram – Oblastní nemocnice Příbram 

PS – Přenosová soustava 

UPS – Uninterruptible Power Supply 
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VAV – Vícekriteriální analýza variant 

VE – Vodní elektrárna  
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