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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá stavem připravenosti nemocnic Středočeského 

kraje na krizovou situaci dlouhodobého výpadku dodávek elektrické energie. 

V teoretické části je nejprve obecně popsáno bezpečnostní prostředí ČR  

s uvedením legislativy a důležitých dokumentů vztahujících se k této oblasti 

s návazností na již konkrétní krizovou situaci dlouhodobého výpadku dodávek 

elektrické energie.  Dále je shrnut současný stav v oblasti energetiky v České 

republice spolu s uvedením legislativy vztahující se k této oblasti.  

Je charakterizována elektrizační soustavy České republiky a jsou definovány 

hrozby a možné příčiny vyhlášení krizového stavu dlouhodobého výpadku 

dodávek elektrické energie. V neposlední řadě je popsána krizová připravenost  

ve zdravotnictví. Závěr teoretické části se zabývá uskutečněným taktickým 

cvičením Blackout 2018, jehož tématem bylo ověření připravenosti na krizovou 

situaci dlouhodobého výpadku dodávek elektrické energie ve Středočeském 

kraji.  

V praktické části jsou postupně představeny oblastní nemocnice 

Středočeského kraje. Cílem diplomové práce bylo prostřednictvím výzkumných 

metod SWOT analýzy spolu s doplňující heuristickou analýzou analyzovat 

současný stav jejich připravenosti a technické vybavenosti pro dlouhodobý 

výpadek elektrické energie. Jejich připravenost byla následně ověřena cvičením 

Blackout 2018 s navazující analýzou dopadů na jednotlivé nemocnice. Na základě 

výsledků byla navržena opatření a možnosti na zlepšení jejich připravenosti. 

Klíčová slova 

Blackout; dlouhodobý výpadek dodávek elektrické energie; krizová 

připravenost; náhradní zdroj; zdravotnické zařízení. 
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Abstract 

The submitted diploma thesis deals with the preparedness of hospitals  

in the Central Bohemian Region for crisis situations of  long-term blackout. 

The first part is theoretical and describes the security situation in the Czech 

Republic including relevant legislation and all important documents relating  

to a specific crisis situation of blackout. It also introduces the current situation  

in energy industry together with related legislation. This part explains threats 

and possible causes of a crisis situation of blackout. The goal of the theoretical 

part is also to outline the preparedness in health service. The end of the first part 

deals with the real training called Blackout 2018 which tested the preparedness 

of hospitals in the Central Bohemian Region. 

The practical part introduces hospitals in the Cetral Bohemian Region. The aim  

of this thesis was to use the research method SWOT  together with other analysis  

and define the current preparedness and technical quality of hospitals regarding 

blackout. Their preparedness was checked in Blackout 2018 and the results were 

analysed for each hospital. Based on the results, new measures and possible 

improvement were proposed. 

Keywords 

Alternative source; blackout; crises preparedness; long-term; medical facility. 
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1 ÚVOD 

Elektrická energie představuje jedinečnou a nenahraditelnou komoditu  

a jako strategická surovina zaujímá klíčové postavení jak v národním,  

tak i v mezinárodním měřítku.  Na rozdíl od ostatních komodit, jako je např. ropa  

a zemní plyn, není možné vytvářet její rozsáhlé zásoby a vše se odvíjí  

od vyrovnání dodávky a spotřeby elektřiny v každém okamžiku. Dnešní 

společnost je na jejich dodávkách zcela závislá a v současnosti již bez elektrické 

energie nelze zajistit základní lidské potřeby a chod hospodářství. Proto  

je prioritním zájmem a cílem zajištění energetické bezpečnosti, což představuje 

zabezpečení kritické infrastruktury zajištěním pravidelných a nepřerušovaných 

dodávek elektrické energie. Rozsáhlý a dlouhodobý výpadek dodávky elektrické 

energie by v současnosti představoval pro společnost a ekonomiku velmi 

závažné ohrožení. Energetický expert Daniel Yergin popisuje energetickou 

bezpečnost jako dostupnost dostatečných dodávek energie za přijatelné ceny. 

Tato bezpečnost může být narušena krizovými situaci označenými jako situace 

s nepřijatelným rizikem způsobené extrémními meteorologicko-hydrologickými 

jevy nebo cílenými útoky na kritickou elektroenergetickou infrastrukturu, které, 

pokud nebudou včas eliminovány, mohou mít až celostátní dopad. Klíčovým 

okamžikem pro uvědomění si závažnosti možnosti vzniku celostátního 

blackoutu v naší zemi byly orkány Kyrill a Emma, které zasáhly nejen Českou 

republiku ale i značnou část Evropy, a narušily na mnoha místech území ČR 

provoz distribučních soustav a poškodily části přenosové soustavy. [1]  

Téma diplomové práce s názvem „Analýza připravenosti nemocnic 

Středočeského kraje na dlouhodobý výpadek dodávek elektrické energie“  

jsem si vybrala právě pro jeho aktuálnost a z pozice krizové manažerky jedné 

z hodnocených nemocnic vnímám tuto připravenost, pro zabezpečení 
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nepřetržitého poskytování zdravotnické péče, v době trvání dlouhodobého 

výpadku dodávek elektrické energie za klíčovou. 
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2 SOUČASNÝ STAV 

2.1 Bezpečnostní prostředí ČR a jeho hrozby 

Prostředí, které ovlivňuje bezpečnost ČR, prochází dynamickými 

změnami a jeho předvídatelnost se vzhledem k rostoucí provázanosti 

bezpečnostních trendů a faktorů snižuje. Charakteristickým rysem současného 

bezpečnostního prostředí ČR je tak skutečnost, že i nestabilita a konflikty daleko 

za hranicemi Evropy mohou mít přímý dopad na jeho bezpečnost, a tím může 

docházet k vzájemnému prolínání vnitřních a vnějších bezpečnostních hrozeb. 

Z tohoto důvodu nelze oddělovat bezpečnost ČR od bezpečnosti v euroatlantické 

oblasti, případně od globální bezpečnostní situace. Bezpečnostní zájmy ČR  

se musí chránit i daleko za hranicemi spojeneckých států. Proto ČR jako člen 

mezinárodních organizací EU, NATO, OSN, OBSE zahrnuje mezi relevantní 

bezpečnostní hrozby i takové, které nemají přímý dopad na její bezpečnost,  

ale ohrožují i její spojence. Bezpečnostní systém státu musí neustále reagovat  

na měnící se podmínky a změny v bezpečnostním prostředí a vznikající nové 

hrozby a přizpůsobovat se aktuální bezpečnostní situaci v ČR i ve světě.  

Na základě provedené analýzy bezpečnostního prostředí, ve kterém  

se Česká republika nachází, bylo identifikováno 11 specifických klíčových hrozeb  

pro ČR, které by mohly ohrozit její životní, strategické a další významné 

bezpečnostní zájmy. [2] [3] 

Hrozba představuje jakýkoli fenomén, který má potenciální schopnost 

poškodit zájmy České republiky. Může být přírodním, tedy na lidské činnosti 

přímo nezávislým jevem, anebo může být způsobena aktérem v podobě jedince, 

skupiny, organizace, státu nadaným vůlí a úmyslem ohrozit bezpečnost ČR. [2] 

Hybridní hrozbu představuje soubor různých nátlakových a podvratných 

činností, otevřených či skrytých aktivit, konvenčních i nekonvenčních metod 
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a způsobů vedení konfliktů prováděných koordinovaným způsobem 

vojenskými, polovojenskými, státními, nestátními, civilními aktéry. Snahou  

je obvykle využívat zranitelnosti a slabin určitého cíle a vytvářet nepřehledné 

situace s cílem narušit jeho rozhodovací procesy v oblastech diplomacie, 

politiky, ekonomiky, finančnictví, zpravodajství, veřejného pořádek a dalších. 

Specifické postavení má kybernetický prostor. Kybernetické útoky mohou 

ohrozit a zasáhnout fungování kritické infrastruktury (např. dodávky elektrické 

energie, surovin), veřejné správy, finančního sektoru, mohou ohrozit bezpečnost 

důležitých objektů, dezinformační kampaně, mohou být prostředkem špionáže 

apod. [4] [5] [6] 

2.2 Důležitá legislativa a dokumenty  

2.2.1 Legislativa 

1. Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně 

některých zákonů. 

2. Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů 

(krizový zákon). 

3. Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy  

a o změně souvisejících zákonů. 

4. Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky. 

5. Zákon ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.  

6. Zákon č. 113/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách  

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

a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České 

republiky, ve znění pozdějších předpisů. 

7. Zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon. 

8. Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených 

vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi 
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a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění 

pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií). 

2.2.2 Další významné dokumenty 

Bezpečnostní strategie České republiky je základním koncepčním dokumentem 

bezpečnostní politiky ČR. Je vládním dokumentem zpracovaným ve spolupráci 

s Kanceláří prezidenta republiky a Parlamentem ČR s podílením se bezpečnostní 

komunity ČR. Na základě provedené analýzy bezpečnostního prostředí definuje 

bezpečnostní hrozby a trendy s dopady na bezpečnostní zájmy ČR, rozdělené  

na životní, strategické a další významné, a současně uvádí související opatření,  

těmto hrozbám předcházet a čelit. Aktuální Bezpečnostní strategie ČR byla přijata 

usnesením vlády č. 79 ze dne 4. února 2015 a navazuje ve svých východiscích  

a ve vymezení bezpečnostních zájmů na Bezpečnostní strategii ČR z roku 2003  

a aktualizuje Bezpečnostní strategii ČR z roku 2011. Stávající bezpečnostní strategie 

zohledňuje a popisuje proměny bezpečnostního prostředí včetně klíčových 

hrozeb v euroatlantickém prostoru. [2] [7] 

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030, 

byla přijata usnesením Vlády ČR č. 805 ze dne 23. října 2013. Tato koncepce vnímá 

ochranu obyvatelstva jako jeden ze základních pilířů systému bezpečnosti České 

republiky, která je v souladu s Bezpečnostní strategií ČR. Obsahuje základní 

principy, významné nástroje a oblasti z ochrany obyvatelstva. [8] 

Dokument Analýza hrozeb pro Českou republiku vláda schválila 

Usnesením vlády ČR č. 369 ze dne 27. dubna 2016. Zpracovat tuto analýzu 

vycházelo z úkolu uvedeného v Koncepci ochrany obyvatelstva do roku 2020 

s výhledem do roku 2030, Postup, jakým byla Analýza hrozeb pro ČR 

zpracována, je uveden v závěrečné zprávě, která současně odráží Rozhodnutí 

Evropského parlamentu a Rady č. 1313/2013/EU ze dne 17. 12. 2013 o mechanismu 
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civilní ochrany Unie a reaguje tak na požadavky kladené na členské státy  

v oblasti preventivních aktivit. Vyhodnocení rizik pro Analýzu hrozeb ČR bylo 

rozděleno do tří kategorií rizik. Rizika přijatelná bez přijímání mimořádných 

opatření a zvládnutím v režimu běžné činnosti složek IZS a příslušných 

správních úřadů. Rizika podmínečně přijatelná vyžadující přijímání opatření 

k jejich odstranění v oblasti přípravy na řešení mimořádných událostí. Zahrnují 

havarijní plánování a přípravu typových činností složek IZS. S nejvyšší prioritou 

jsou rizika nepřijatelná, kdy opatření k jejich eliminaci spadají do oblasti přípravy 

na řešení krizových situací a zahrnují krizové plánování. Výstupem Analýzy 

hrozeb bylo na celostátní úrovni identifikováno celkem 72 typů nebezpečí, z toho 

22 s označením jako nebezpečí s nepřijatelným rizikem. Analýza hrozeb pro ČR 

je vyhodnocením připravenosti na aktuální hrozby na území našeho státu. 

Závěry z ní byly promítnuty do metodických a strategických materiálů v oblasti 

bezpečnosti státu na všech úrovních řízení. Jedním z hlavních dokumentů 

vydaným Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím Hasičského 

záchranného sboru České republiky byl Metodický pokyn ke zpracování nové 

generace typových plánů, řešících 22 vytypovaných situací s nepřijatelným 

rizikem. Výsledky analýzy hrozeb České republiky byly využity  

pro vypracování dokumentu Audit národní bezpečnosti. [9] 

 Audit národní bezpečnosti zpracovaný na základě zadání předsedy vlády 

ČR v obecné rovině ukazuje směr, kterým by se vláda ČR při řešení 

bezpečnostních výzev měla vydat. Ověřuje schopnost státu identifikovat 

konkrétní bezpečnostní hrozbu s přijmutím preventivních opatření a schopnost 

reagovat na nastalou krizi. Audit zpracovává deset nejzávažnějších okruhů 

hrozeb, které by mohli ohrozit vnitřní bezpečnost ČR. Pro převážnou část 

uvedených hrozeb, má ČR zpracované dílčí strategie a koncepce, nicméně  

ty pouze definují, jak dosáhnout ideálního stavu. Audit naproti tomu stanovil  

za cíl zjistit, jak na tom byla ČR v roce 2016, jak je stát připraven čelit 
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bezpečnostním hrozbám ve vytipovaných nejzávažnějších oblastech, jaká je jeho 

odolnost při přímé konfrontaci s nebezpečím, jak pružně je bezpečnostní systém 

schopný reagovat na nebezpečí a zda je dobře nastavena legislativa. V závěrech 

je vzneseno doporučení. Audit také plní informační úlohu pro veřejnost,  

která má právo vědět, jakým hrozbám ČR čelí a na jaké výzvy je stát povinen  

se připravit. [10] 

2.3 Dlouhodobý výpadek dodávek elektrické energie  

Jak již bylo řečeno v úvodu rozsáhlý a dlouhodobý výpadek dodávky 

elektrické energie by v současnosti představoval pro společnost a ekonomiku 

velmi závažné ohrožení. Proto je tato bezpečnostní hrozba promítnuta  

do základních strategických bezpečnostních dokumentů České republiky  

a je jedním ze zásadních cílů a priorit ochrany obyvatelstva. Bezpečnostní 

strategie ČR uvádí jako hrozbu přerušení dodávek strategických surovin nebo 

energie spolu s ohrožením funkčnosti kritické infrastruktury. Na základě  

ni stanovila jeden ze strategických zájmů zajištění energetické, surovinové  

a potravinové bezpečnosti ČR a adekvátní úrovně strategických rezerv. 

Strategický cílem a prioritou Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2030  

je Aktualizace státní energetické koncepce ČR ze srpna 2012. Dokument Audit 

národní bezpečnosti se také jako jednou z hrozeb pro ČR zabývá energetickou, 

surovinou a průmyslovou bezpečností. Uvádí výčet odpovědných institucí  

v rámci bezpečnostního systému ČR a základních nástrojů (legislativa, strategie, 

koncepce) pro eliminaci hrozeb a rizik a analyzuje pomocí SWOT analýzy 

aktuální stav.  Na závěr, jako výstup pro vládu, předkládá konkrétní doporučení 

k posílení odolnosti v dané oblasti. V dokumentu Analýza rizik bylo jako 

nebezpečí s nepřijatelným rizikem identifikována hrozba narušení dodávek 

elektrické energie velkého rozsahu, pro kterou byl zpracován typový plán. [2] [8] 

[10] [11] 
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2.3.1 Charakteristika elektrizační soustavy 

Elektrizační soustava České republiky představuje celostátně plošný 

systém s vysokou mírou provázanosti na elektroenergetické soustavy okolních 

států s vysokou citlivostí na správnou funkci a potřebnou interakcí jeho 

jednotlivých prvků, které se vzájemně ovlivňují a úzce na sebe navazují. 

Elektrizační soustava je složena z těchto částí: 

1. výrobní část produkující elektřinu ve výrobnách elektřiny jaderné 

elektrárny, elektrárny spalující pevná, kapalná nebo plynná paliva, vodní 

elektrárny, elektrárny využívající obnovitelné zdroje energie (dále jen 

„OZE“); 

2. přenosová soustava vedení a zařízení (rozvodna, transformovna)  

400 kV, 220 kV, 110 kV; 

3. distribuční soustava vysokého napětí 110 kV, 35 kV, 22 kV, 10 kV, 6 kV,  

3 kV; 

4. distribuční soustava nízkého napětí 0,4/0,23 kV; 

5. hierarchicky uspořádaný technický dispečink pro řízení celé elektrizační 

soustavy; 

6. spotřební část u zákazníka užívající elektřinu ve svém odběrném místě. 

[11] [12] 

Jelikož nelze elektřinu ve významném množství skladovat, musí  

se neustále udržovat rovnováha mezi výrobou a spotřebou. Rovnováha  

je zajišťována v reálném čase provozovateli přenosové soustavy a současně  

i trhem s elektřinou. V každý okamžik musí být množství vyrobené elektrické 

energie stejné jako množství energie spotřebované. Z tohoto důvodu je nutné 

dlouhodobou stabilní výrobu elektřiny tzv. baseload (jaderná a uhelná 

elektrárna) doplňovat zároveň zdroji s rychlým náběhem tzv. peakload (plynová 

elektrárna). Současně s tím je nutné pečlivě vypočítávat přepokládaný špičkový 
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a mimošpičkový odběr. Proto jsou občané spolu s podnikatelskou sférou,  

za pomocí různých finančních nástrojů (např. nočních tarifů), motivování  

k vyrovnávání odběrů během dne. [11] [13] 

Z důvodu nutnosti přesně vyvažovat výrobu a spotřebu vedlo 

k definování a dodržování bezpečnostního pravidla N – 1 v elektrizační soustavě. 

V praxi to znamená, že jak přenosová síť, tak i výrobní zdroje musí být 

zkonstruovány a provozovány takovým způsobem, že v případě vyřazení 

jednoho vedení nebo zdroje nedojde k výpadku celé soustavy. Pro zvláště 

důležitá zařízení a sítě (např. jaderné elektrárny) je nutné uplatit přísnější 

pravidlo N – 2, což znamená, že daná soustava musí zachovat funkčnost  

i při současném výpadku dvou prvků. Pokud nastane situace, že u běžné 

soustavy konstruované na N – 1 dojde k výpadku dvou prvků (např. dvou vedení 

vysokého napětí), může to vést až k přetěžování (nedostatečnosti) zbývajících 

součástí soustavy s postupným dominovým efektem. Zbývající vedení, které 

bude nejvíce přetíženo, vypadne nebo dojde k jeho odpojení automatickými 

ochranami, což bude mít za následek další zvýšení zatížení zbylých, už tak 

přetížených vedení, která také postupně vypadnou. [13] [14] 
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Obrázek 1 Elektrizační soustava ČR. [13] 

Elektrizační soustava je systémem dynamickým s nutností stálého 

balancování výroby a spotřeby, kdy nedostatek nebo přebytek elektrické energie 

v síti by vedl k výkyvům frekvence buď v podobě přetížení, nebo nízké spotřeby  

a mohlo by tak dojít až k jejímu rozsáhlému  výpadku. Nerovnováha mezi 

nabídkou a poptávkou elektrické energie je tak základní podstatou  

při dlouhodobém výpadku elektrické energie, která je způsobena a ovlivňována 

různými faktory. Tyto faktory jsou rozděleny a různě ovlivňují tři modely 

americký, evropský a rozvojový. [11] [13] 

V evropském modelu je hlavním problémem rozkolísání produkce 

elektřiny způsobené zejména rozsáhlými změnami v energetickém mixu 

souvisejícími v první řadě s masivním rozvojem obnovitelných zdrojů (dále jen 

„OZE“) energie v některých evropských zemích především v Německu. 

V Německu došlo k rozsáhlým změnám v elektrizační soustavě, která se dotkla 
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a výrazně ovlivnila i Českou republiku. Svoji výrobu elektřiny stále více 

přesouvá na sever své země, kde v této oblasti postavilo velké množství OZE 

zejména v podobě větrných elektráren, ale centra spotřeby se přitom nachází  

na jihu země. Z tohoto důvodu se značná část tohoto transferu šíří i českou 

přenosovou soustavou. [13] 

V americkém modelu jsou problémy dány zejména rozkolísaným 

odběrem elektrické energie. Oproti Evropě je produkce elektřiny v USA poměrně 

stabilní. Problém však nastává masivním využíváním elektrických spotřebičů  

ve špičkovém období, což má za následek obtížnou regulaci elektrizační 

soustavy a její následný výpadek. [13]  

U rozvojového modelu je problémem naopak nedostatek výrobních 

kapacit spolu s rozvodnou sítí, které dlouhodobě nestačí pokrývat potřeby rychle 

rostoucí ekonomiky. Krátkodobé výpadky, vypínání elektrické energie jsou 

v těchto zemích časté. [13] 

2.3.2 Charakteristika hrozby a možné příčiny vzniku krizové situace 

Podle časového rozsahu a velikosti postiženého území rozdělujeme 

výpadek elektrické energie na: 

1. lokální poruchu s postižením několika málo prvků a rozvoden s obnovou 

napájení koncových uživatelů v řádu minut až hodin; 

2. střednědobý výpadek způsobený celosystémovou disproporcí mezi 

výrobnou a spotřebou elektřiny, nebo se může jednat o výpadek dodávek 

elektřiny způsobený přetížením, napěťovým nebo frekvenčním kolapsem, 

s dobou obnovy provozu dané části soustavy v řádu hodin až desítek 

hodin; 
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3. dlouhodobý výpadek s poškozením nebo vyřazením z provozu značné 

části energetické kritické infrastruktury s dobou obnovení dodávek v řádu 

několika dnů až týdnů. [11] 

Rychlost znovuobnovení dodávek elektrické energie se odvíjí podle toho, 

jaká byla příčina, což znamená, že čas obnovy by byl přímo úměrný rozsahu 

poškození. 

V případě, že by se významná část elektrizační soustavy případně celá 

přenosová soustava ocitla bez napětí, nastalo by rozsáhlé narušení dodávek 

elektrické energie a došlo by k tzv. blackoutu. Definice blackoutu je uvedena 

v Nařízení Komise (EU) 2017/1485 ze dne 2. srpna 2017. Pro její naplnění musí být 

splněno alespoň jedno ze dvou nastavených kritérií. První kritérium stanovuje 

vzniklou ztrátu více než 50% odběratelů v regulační oblasti daného 

provozovatele přenosové soustavy. Druhé kritérium uvádí, že musí zcela chybět 

napětí po dobu nejméně tří minut v regulační oblasti daného provozovatele 

přenosové soustavy, což by vedlo ke spuštění plánu obnovy. [11] [15] 

 Při vzniku rozsáhlého výpadku dodávek elektrické energie, nastalého 

blackoutu, je poté nezbytné vyhlásit podle rozsahu postiženého území příslušný 

krizový stav, realizovat krizová opatření a vyhlásit stav nouze 

v elektroenergetice dle §54 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání  

a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů 

(energetický zákon). Ústřední koordinace v případě této krizové situace náleží 

Ministerstvu průmyslu a obchodu. [11] 

Zranitelnost jednotlivých prvků energetické soustavy (hlavní výrobna 

elektřiny, přenosové a distribuční soustavy, dispečerské informační a řídicí 

systém) nebo jejího celku je závislá na fyzikálních, ekonomických, sociálních 

faktorech a místních geografických podmínkách. Z uvedených vlivů hrozeb na 
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prvky kritické infrastruktury v oblasti energetiky vyplývá, že na vznik 

dlouhodobého výpadku elektrické energie mají vliv jak naturogenní tak 

antropogenní hrozby. Mezi naturogenní hrozby lze zahrnout především 

povětrnostní vlivy, jako jsou orkány, větrné smrště, vichřice, tornáda, které 

mohou buď přímo poškodit subsystémy energetické soustavy, nebo mohou svoji 

silou způsobit vývraty stromů a jejich následný pád do vedení a tím přerušit 

přenos elektrické energie. Dále i dlouhodobé horké počasí a sucho může zvýšit 

riziko výpadku v podobě problémů s chlazením tepelných a jaderných 

elektráren nebo se snížením výkonu vodních elektráren a tím snížení 

regulovatelnosti elektrizační soustavy. Příkladem může být vodní elektrárna 

Itaipu, nacházející se na hranicích Brazílie a Paraguye, která v roce 2018 

produkovala 50 mil. MWh, s mírou využití vody pro výrobu elektrické energie  

z 98,76 %.  Naopak povodně, záplavy, přívalové deště mohou ohrozit energetická 

zařízení v zátopových oblastech. Mezi antropogenní hrozby lze zahrnout  

jak technické poruchy na zdrojích či vedení např. chybnou funkci řídicího 

systému nebo automaticky působících ochran, poruchu na klíčovém 

transformátoru či neplánovanou odstávku velkých elektráren, tak i selhání 

lidského faktoru nevhodným dispečerským zásahem či chybnou manipulací 

dispečerů elektrické sítě. V současnosti je velká pozornost věnována i možnosti 

teroristického útoku na energetickou infrastrukturu formou přímého  

či kybernetického útoky na elektrárny nebo na vedení (produktovody). 

Intencionální hrozbou pro energetické sítě může být i použití EMP zbraní. Jedná 

se o konvenční speciální leteckou munici s efektem podobným u jaderného 

výbuchu, kdy odpálení nukleární nálože ve vysoké výšce může mít, i bez 

přímého poškození tlakovou vlnou či radiací, drtivý dopad na elektrická zařízení 

i v tisíci kilometrových vzdálenostech o místa výbuchu. [11] [13] [16] 

Zranitelností energetické kritické infrastruktury a dopady na chráněné 

zájmy státu, zejména v oblasti ochrany obyvatelstva, bylo řešeno několik 
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výzkumných projektů podpořených ministerstvem průmyslu a obchodu v rámci 

programu Trvalá prosperita. Prvním projektem je projekt 2A-1TP1/065, týkající se 

zvýšení odolnosti distribuční soustavy proti důsledkům dlouhodobého výpadku 

přenosové soustavy ČR s cílem zvýšení bezpečnosti obyvatel (2006-2011, 

MPO/2A). Druhým projektem je projekt 2A-2TP1/003 zaměřený na výzkum 

možností posílení startů ze tmy pro zvýšení spolehlivosti a odolnosti provozu 

elektrizační soustavy ČR (2007-2009, MPO/2A). [1] 

V rámci dalšího projektu VD20072008A05 zabývajícím se systémovým 

řešením nouzového zásobování elektřinou v případě krizových stavů (2007-2008, 

MV0/VD) byla provedena riziková analýza energetických systémů. Hodnoceny 

byly hrozby i dopady výpadků kritických prvků energetické infrastruktury.  

Po vyhodnocení rizik byli vytipovány nejzranitelnější prvky energetického 

systému ČR. Nejzranitelnějším místem energetického systému bylo 

vyhodnoceno místo v přenosové části elektrizační soustavy, kde se centralizuje 

výměna elektřiny mezi výrobou a spotřebou a dále místo s podpůrnými  

a systémovými služby zajišťující spolehlivý provoz elektrizační soustavy.  

Nejzranitelnějším prvkem přenosové soustavy pak bylo vyhodnoceno vedení 

přenosové soustavy, konkrétně stožáry 400kV nacházející se ve volné krajině. [1] 

2.3.3 Novodobé případy rozsáhlých výpadků elektrické energie  

Dne 14. srpna 2003 postihl značnou část kontinentu Severní Ameriky 

konkrétně území severovýchodní části USA a jihovýchodní části Kanady 

rozsáhlý výpadek elektrické energie s postižením 50 miliónů lidí. Z důvodu 

vysokých teplot došlo k rekordnímu zatížení sítě FEC, způsobeného zejména 

rozsáhlým zapojováním klimatizací, na které navázalo velké množství vzájemně 

propojených a spolupůsobících problémů, což mělo za následek narušení sítě. 

Jednalo se zejména o zanedbání údržby vegetace podél páteřních elektrických 

vedení, nedostatek záložních systémů, mezery v regulačních normách. U jedné 
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z distribučních společností byl v softwaru odhalen bug „race condition“ 

(souběh), což mělo v kritickém okamžiku za následek blokaci spuštění výstrahy. 

Současně selhal lidský faktor v podobě neschopnosti odhalit problémy v síti  

a neschopnosti komunikovat se sousedními energetickými soustavami spolu  

s nedostatečným výcvikem dispečerů. Doba trvání výpadku byla různě dlouhá. 

Obnova dodávek proudu byla různě dlouhá. V Ontariu došlo k obnově dodávek 

proudu ten samý den, v Torontu se podařilo obnovit dodávky až za 48 hod. [13] 

[14] [17] 

28. září 2003 nastal rozsáhlý výpadek a narušení dodávek elektrické 

energie v Itálii a ve Švýcarsku, který postihl 56 miliónů lidí. Páteřní vedení 380 

kV mezi těmito zeměmi bylo silně přetíženo a došlo ke zkratu s okolní vegetací. 

Z důvodu neefektivní reakce operátorů došlo k přetížení druhého páteřního 

vedení Sils-Soazza a výsledný dominový efekt přerušil všechny ostatní linie. 

Italská přenosová soustava ztratila synchronizaci s evropskou soustavou UCTE 

a došlo k rozsáhlému výpadku elektrické energie. Příčinou byla opět kumulace 

poruch a špatných zásahů. I v tomto případě selhal lidský faktor v podobě 

nedodržování ochranných pásem kolem klíčových linií vedení a okamžité 

efektivní reakce italských a švýcarských operátorů. Tento výpadek se dařilo 

úspěšně odstraňovat a z 90% bylo obnoveno připojení do 8 hod. Všichni 

odběratelé byli postupně připojeni k síti do 18 hod. [13] [18] 

31. 7. a 1. 8. 2012 nastal rozsáhlý výpadek v Indii s celkovým počtem 

zasažených lidí přes 670 miliónů. Na první výpadek, který postil hlavní město 

Dillí a 7 dalších indických států, po částečné obnově připojení navázal druhý 

výpadek, kdy téměř současně selhala severní, severovýchodní a východní 

rozvodná síť, což mělo za následek největší světový výpadek elektrické energie. 

Výpadek postihl znovu město Dillí a dalších 19 indických států.  Dle indického 

ministra energetiky Sušílkumára Šindeho byl hlavní důvod překračování 
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povoleného odběru elektřiny z rozvodných sítí jednotlivými státy. Navazujícími 

důvody, které sehrály svoji roli, byly dlouhodobě trvající extrémní vysoké 

teploty a vysoká vlhkost vzduchu související s nepřetržitým používáním 

klimatizací, chladících zařízení, větráků. [13]  [19] [20] 

V České republice k rozsáhlému a dlouhodobému výpadku zatím 

nedošlo. K omezení dodávek a vyhlášení stavu nouze došlo 25. července roku 

2006 jako následek energetické situace ve Slovinsku. Série výpadků a technických 

poruch na území Slovinska a následně v České republice spolu v kombinaci 

s vysokými teplotami a vysokou spotřebou elektrické energie mělo za následek 

rozpad jednotné sítě do několika ostrovů. ČEPS pro zastavení dalšího šíření 

poruch aplikoval regulační plán 2. až 5. stupně a následně vyhlásil stav nouze 

pro celé území ČR.  Omezení se týkalo pouze velkých průmyslových podniků. 

Tato událost odhalila možnost zranitelnosti české elektrizační soustavy  

a ukázala, že série takových událostí za hranicemi ČR mohou mít dopad  

na destabilizaci a ohrožení české sítě. [13] 

Další události v podobě ničivých orkánů Kyrril v roce 2007 a Emma v roce 

2008 jen tuto myšlenku potvrdily. Orkán Emma narušil 1. 3. 2008 provoz 

distribuční sítě na mnoha místech ČR a postihl i přenosovou soustavu V430 

Hradec – Chrást a V415 Čechy střed – Chodov, jejichž obnova trvala dva dny. 

Pokud by bylo zasaženo více vedení současně, postihl by ČR dlouhodobý 

výpadek dodávek elektrické energie. [1] 

2.3.4 Legislativní rámec v případě hrozby výpadku dodávek elektrické 

energie 

Základní nástroje k řešení problematiky výpadku dodávek elektrické 

energie v České republiky v oblasti legislativy. 
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1. Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 

v energetických odvětvích (energetický zákon). [21] 

2. Vyhláška č. 79/2010 Sb., o dispečerském řízení elektrizační soustavy  

a o předávání údajů pro dispečerské řízení. 

3. Vyhláška č. 80/2010 Sb., o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových 

náležitostech havarijního plánu. 

4. Vyhláška č. 401/2010 Sb., o obsahových náležitostech Pravidel provozování 

přenosové soustavy a Pravidel pro provozování distribuční soustavy. 

5. Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících 

zákonů. 

6. Vyhláška č. 316/2014 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických 

bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních a o stanovení 

náležitostí podání v oblasti kybernetické bezpečnosti. 

Další klíčové dokumenty ČR a EU jako nástroj pro eliminaci hrozby  

a rizika dlouhodobého výpadku elektrické energie. 

7. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/89/ES, o opatřeních  

pro zabezpečení dodávek elektřiny a investic do infrastruktury. [22] 

8. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013, kterým  

se stanoví hlavní směry pro transevropské energetické sítě. [23] 

9. Sdělení Komise Evropského parlamentu, Radě, Evropskému 

hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské 

investiční bance – Rámcová strategie k vytvoření odolné energetické unie 

s pomocí progresivní politiky v oblasti změny klimatu (2015). [24] 

10. Státní energetická koncepce ČR. [25] 

11. Typový plán narušení dodávek elektrické energie velkého rozsahu. [11] 

12. Národní strategie kybernetické bezpečnosti na období let 2015 až 2020. [26] 

13. Akční plán kybernetické bezpečnosti ČR na období let 2015 až 2020. [27] 
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2.3.5 Stav nouze a předcházení stavu nouze  

Základním zákonem pro prevenci a řešení mimořádných událostí  

a krizových situací při rozsáhlém výpadku elektrické energie je zákon  

č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 

v energetických odvětvích a o změně některých zákonů. V § 54 tohoto zákona je 

vymezen pojem stav nouze a režim předcházení stavu nouze v podobě souboru 

opatření a činností prováděných při existenci reálného rizika vzniku stavu nouze. 

[13] [21] 

Stav nouze je stavem způsobeným významným a náhlým nedostatkem 

elektřiny kdy může dojít k ohrožení celistvosti, bezpečnosti a spolehlivosti 

provozu elektrizační soustavy buď na vymezené části území, nebo na celém 

území České republiky. Tento stav vzniká v důsledku událostí specifikovaných 

v § 54 energetického zákona. Může se jednat o události: 

1. živelné; 

2. smogových situací podle zvláštních předpisů; 

3. havárií nebo kumulace poruch na zařízení pro výrobu, přenos a distribuci 

elektřiny; 

4. nevyrovnaných bilancí elektrizační soustavy nebo její části; 

5. přenosů poruchy ze zahraniční elektrizační soustavy; 

6. teroristických činů; 

7. při ohrožení fyzické bezpečnosti nebo ochrany osob; 

8. opatření státních orgánů za nouzového stavu, stavu ohrožení státu nebo 

válečného stavu. [21] [28] 

V případě předcházení stavu nouze nebo při jeho vyhlášení mají všichni 

odběratelé za povinnost se podřídit omezení spotřeby nebo změně dodávky 

elektřiny a postupovat dle krizových plánů a opatření oprávněných subjektů. 
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Konkrétní opatření pro prevenci a řešení rozsáhlých a dlouhodobých výpadků 

elektrické energie se nachází v klíčových dokumentech vycházejících z vyhlášky 

ministerstva průmyslu a obchodu č. 80/2010 Sb., o stavu nouze 

v elektroenergetice a o obsahových náležitostech havarijního plánu. [13] [21] 

  Omezení výkonu, který je dodáván do elektrizační soustavy nebo je z ní 

odebírán, je možno měnit: 

1. plánem omezování spotřeby, což znamená snížit hodnoty výkonu 

odebíraného z elektrizační soustavy dle regulačního plánu; 

2. úplným přerušením dodávky elektřiny odběratelům odpojením jejich 

odběrných elektrických zařízení provozovatelem přenosové soustavy, 

provozovatelem distribuční soustavy případně vypnutím části zařízení 

pro přenos či distribuci elektřiny podle vypínacího plánu, podle 

frekvenčního plánu nebo operativním vypnutím části zařízení přenosové 

nebo distribuční soustavy v nezbytném rozsahu pro vyrovnání výkonové 

bilance dotčené části elektrizační soustavy; 

3. změnou hodnoty výkonu dodávaného výrobcem elektřiny do elektrizační 

soustavy podle pokynů technického dispečinku provozovatele přenosové 

nebo distribuční soustavy. [28] [29] 

Předcházení stavu nouze je situací s reálně hrozícím rizikem vzniku stavu 

nouze. Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy může vyhlásit 

výstražný stupeň podle regulačního plánu. Změna dodávky elektřiny a omezení 

spotřeby elektřiny jsou prováděny technickým dispečerem příslušného 

provozovatele soustavy automaticky: 

1. podle frekvenčního plánu; 

2. podle regulačního stupně č. 1; 

3. podle vypínacího plánu; 
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4. použitím volné výrobní kapacity; 

5. operativním vypnutím částí zařízení v nezbytném rozsahu pro vyrovnání 

výkonové bilance dotčené části elektrizační soustavy;  

6. omezením dodávaného výkonu. [28] [29] 

V případě vzniku stavu nouze na území, pro který byl tento stav vyhlášen, 

řídí veškerá omezení spotřeby elektřiny a změny dodávek elektřiny ústřední 

elektroenergetický dispečink na základě vyhodnocení situace technickými 

dispečinky provozovatelů přenosové nebo distribuční soustavy. Stav nouze  

se většinou vyhlašuje a odvolává předem. V případě rychlého rozpadu 

elektrizační soustavy může být vyhlášen dodatečně. Při stavu nouze se omezuje 

spotřeba elektřiny a dochází ke změně dodávky elektřiny: 

1. podle frekvenčního plánu automaticky. 

2. podle vypínacího plánu. 

3. v rozsahu regulačních stupňů č. 1 až č. 7 podle regulačního plánu.  

4. operativní vypnutí částí zařízení v nezbytném rozsahu pro vyrovnání 

výkonové bilance dotčené části elektrizační soustavy. 

5. použití volné výrobní kapacity. 

6. omezení dodávaného výkonu. [28] [29] [30] 

Při stavech nouze jsou omezení spotřeby elektřiny vyhlašována 

hromadnými sdělovacími prostředky a systémem hromadného dálkového 

ovládání. Pro celé území státu je vyhlášeno provozovatelem přenosové soustavy. 

Pro část území je stav nouze vyhlášen příslušným provozovatelem distribuční 

soustavy v regionálních sdělovacích prostředcích. Pokud by hrozilo nebezpečí 

z prodlení, bylo by omezení spotřeby k předcházení stavům nouze prováděno 

příslušným dispečinkem bez předchozího vyhlášení. [28] [30] 
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2.3.6 Přehled energetických plánů pro stav nouze  

Regulační plán rozděluje odběratele elektrické energie do jednotlivých 

regulačních stupňů podle velikosti odběru a zároveň stanovuje podmínky 

omezení odběru. Ve Vyhlášce č. 80/2010 Sb., o stavu nouze v elektroenergetice a 

o obsahových náležitostech havarijního plánu, je vymezen normální stav, sedm 

regulačních stupňů a výstražný stupeň. Regulace odběru se nevztahuje na složky 

důležité pro bezpečnost státu a ochranu obyvatelstva. [13] [29] [30] 

Frekvenční plán svými opatřeními v podobě automatických zásahu  

do provozu elektrizační soustavy omezuje vznik velkých systémových poruch.  

Po vzniku takové poruchy udržuje kmitočet na hodnotách, při nichž nedochází 

k ohrožení technických zařízení elektráren a odběratelů elektřiny. Současně 

vytváří podmínky pro rychlý návrat elektrizační soustavy do normálního 

provozu, který je stanoven z hlediska kmitočtu v rozmezí hodnot 49,8 – 50,2 Hz. 

Primárními opatřeními jsou regulace turbín elektrárenských bloků. 

Sekundárním opatřením jsou činnosti regulace kmitočtu a předávaného výkonu 

elektrizační soustavy ČR. V mezních případech, kdy se hodnota kmitočtu dále 

odchyluje, je cílem frekvenčního plánu zachovat chod rozhodujících elektráren 

v provozu na vlastní spotřebě pro vytvoření podmínek k urychlení obnovy 

napětí a normálního provozu elektrizační soustavy. [30] 

Vypínacím plánem se provádí přerušení dodávky elektřiny odběratelům 

vypnutím vybraných vývodů v rozvodnách vysokého a velmi vysokého napětí 

v případě nouze většinou do dvou hodin od vyhlášení stavu. Pomocí 

jednotlivých vypínacích stupňů (21 až 30) se vymezuje velikost odpojovaného 

výkonu. [13] [30] 

V případě řešení nastalé krizové situace by se současně postupovalo podle 

havarijních a krizových plánů, a to konkrétně podle: 
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1. havarijního plánu přenosové soustavy ČEPS, a.s.; 

2. havarijních plánů provozovatelů distribučních soustav; 

3. plánu krizové připravenosti (dále jen „PKP“) výrobců elektřiny; 

4. havarijních plánů výrobců elektřiny; 

5. krizového plánu ministerstva průmyslu a obchodu; 

6. krizových plánů územních správních úřadů. [11] 

Provozoval soustavy, při správě přenosové soustavy, může při hrozbě 

přetížení a rozkolísání sítě současně využít Omezovací plán výroby 

neřiditelných obnovitelných zdrojů energie pro dálkové odpojení 

fotovoltaických nebo větrných elektráren. [13] 

Posledním důležitým plánem je Plán obnovy, který v případě 

dlouhodobého výpadku elektrické energie v České republice počítá s obnovou 

napětí za pomoci zahraničních sítí. [13] 

Všechny uvedené plány jsou závazné pro výhradního provozovatele 

elektrizační soustavy (elektrická vedení 400 kV a 220 kV) v ČR, kterým je 

společnost Česká energetická přenosová soustava, a.s. (dále jen „ČEPS“), a který 

zajišťuje rovnováhu mezi výrobou a spotřebou elektrické energie v reálném a 

čase  

(v každém okamžiku a přenosové služby. Provozuje a udržuje 42 rozvoden  

s 75 transformátory, z nichž část slouží pro převádění elektrické energie 

z přenosové do distribuční soustavy. ČEPS zajištuje bezpečný provoz a rozvoj 

elektroenergetické soustavy v rámci propojených evropských soustav. [31] 

2.3.7 Státní energetická koncepce České republiky  

Státní energetická koncepce (dále jen „SEK“) je součástí hospodářské 

politiky České republiky a jejím prioritním posláním je zajistit pro obyvatelstvo 

a ekonomiku ČR za běžných standardních podmínek spolehlivou, bezpečnou  
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a ve vztahu k životnímu prostředí šetrnou dodávku energie. Zároveň však musí 

v krizových situacích zajistit v nezbytném rozsahu nepřerušení dodávek 

elektrické energie pro funkčnost nejdůležitějších složek státu a pro přežití 

obyvatelstva. Ve smyslu zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění 

pozdějších předpisů, je SEK strategickým dokumentem Vlády ČR v oblasti 

energetického hospodářství. Stanovuje strategické cíle energetiky ČR, jimiž jsou 

bezpečnost, konkurenceschopnost a udržitelnost, a vymezuje strategické priority 

v oblastech elektroenergetiky, plynárenství, přepravy a zpracování ropy, výroby 

a dodávek tepla. V prioritě V se zabývá otázkami zvýšení energetické 

bezpečnosti a odolnosti České republiky a posílení schopnosti zajištění 

nezbytných dodávek energie v případě hromadění poruch, vícenásobných útoků 

na kritickou infrastrukturu a při déletrvajících krizí v zásobování palivy. 

V neposlední řadě řeší otázku zajištění odolnosti a kybernetické bezpečnosti na 

úrovni klíčových zdrojů a řízení soustavy a ochranu inteligentních sítí před 

kybernetickými útoky včetně ochrany osobních dat. [25] [32] 

Strategickým úkolem SEK do roku 2040 v oblasti bezpečnosti 

v elektroenergetice je zejména dopracovat územní energetické koncepce  

na úrovni větších měst a aktualizovat územní energetické koncepce krajů  

pro zajištění nezbytných dodávek elektrické energie v ostrovních provozech  

a v lokálních (ostrovních) subsystémech v nouzových stavech  

a při dlouhodobých výpadcích ze zahraničí pro udržení funkčnosti kritické 

infrastruktury a pro minimální zásobování obyvatelstva. [25] 

Vláda ČR dne 18. května 2015 schválila na svém zasedání Aktualizaci státní 

energetické koncepce (dále jen „ASEK“). Tento dokument je klíčovým 

strategickým dokumentem ČR pro oblast energetiky na období následujících  

25 let. Za jednu s uvedených priorit si stanovila zvýšení energetické bezpečnosti 

a odolnosti České republiky a dále posílení schopnosti zajišťování nezbytných 
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dodávek elektrické energie při hromadění poruch, při útocích na kritickou 

infrastrukturu a při dlouhotrvající krizi v zásobování palivy. [33] 

Důležitým nástrojem pro ověření připravenosti energetických odvětví  

pro případ vzniku stavu nouze jsou pravidelná cvičení, která se uskutečňují 

jednou za dva roky. Jejich cílem je prověřit funkčnost systému krizové řízení. 

Pověřeno tímto úkolem je ministerstvo průmyslu a obchodu spolu 

s ministerstvem vnitra a Státní správou hmotných rezerv. [33] 

2.3.8 Typový plán Narušení dodávek elektrické energie velkého 

rozsahu 

Z důvodu možnosti rozsáhlého a dlouhodobého výpadku elektrické 

energie v ČR s dopady na celou Českou republiku byl zpracován odbory 

bezpečnosti a krizového řízení, elektroenergetiky a strategie a mezinárodní 

spolupráce Ministerstva průmyslu a obchodu společně s akciovými společnostmi 

České energetické závody (dále jen „ČEZ“), ČEZ Distribuce, ČEZ PREdistribuce 

a Česká přenosová soustava (dále jen „ČEPS“), Typový plán Narušení dodávek 

elektrické energie velkého rozsahu. Na základě nařízení vlády č. 462/2000 Sb.,  

k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení  

a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění nařízení vlády č. 36/2003 

Sb. a č. 431/2010 Sb. je součástí krizového plánu MPO. Aktualizován byl 26. dubna 

2018 pod č. j. MPO 29835/2018. Typový plán definuje možné příčiny vzniku 

krizové situace spojené s dlouhodobým a rozsáhlým výpadkem elektrické 

energie identifikované v dokumentu Analýza hrozeb pro Českou republiku jako 

nebezpečí s nepřijatelným rizikem s předpokládaným vyhlášením krizového 

stavu. Stanovuje doporučené typové postupy, zásady a preventivní opatření  

a současně odpovědnost orgánů státní správy, IZS a dalších při vzniku této 

krizové situace. [11] 
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2.3.9 Možnosti a opatření pro zvládnutí dlouhodobého výpadku 

elektrické energie 

V době trvání dlouhodobého výpadku elektrické energie je nezbytné 

zajistit elektrickou energii pro zabezpečení dodávek obyvatelstvu  

v takovém rozsahu, aby nedošlo k ohrožení zdraví nebo k zásadnímu zhoršení 

jeho životní úrovně. V průmyslovém odvětví pak v takovém rozsahu,  

aby nedošlo k zastavení jednotlivých výrob a poškození ekonomiky jako celku. 

Integrovanému záchrannému systému a armádě je nezbytné zajistit dodávky 

elektrické energie v takovém rozsahu, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti státu 

a obyvatelstva. V neposlední řadě také státním institucím v rozsahu, aby nebyl 

ohrožen chod a správa státu. [34] 

Jednou z možností zajištění potřebného množství energie a možností 

postupného návratu k obnovení dodávek elektrické energie je vytvoření 

ostrovních provozů nebo lokálních ostrovních subsystémů. Ostrovní provoz  

se z technického hlediska skládá z řídící (páteřní) výrobny elektrické energie  

se schopností startu ze tmy a schopností pracovat v ostrovním provozu a dále  

z vybrané transformovny PREdi 110/22 kV, vybrané distribuční transformovny 

PREdi 22/0,4 kV, vybraných odběrných míst (zejména objektů kritické 

infrastruktury), centrální řídící jednotkou ostrovního provozu a prostředky 

rozpadové a bilanční automatiky. V případě postupného obnovení přístupu 

„zdola“ dojde k odpojení odběrních míst na napěťové úrovni 0,4 kV  

od distribuční soustavy (odběratelé rodinné a bytové domy, obchodní centra, 

továrny apod.) s následným vytvořením vlastních samostatných lokálních, od 

distribuční soustavy izolovaných, ostrovních provozů s vlastními zdroji. 

V opačném postupu ze „shora“, dojde k vytvoření ostrovních provozů nebo 

množiny ostrovních provozů na napěťové úrovni 110 kV.  

Do distribuční soustavy se zapojí použitelné zdroje, které jsou k distribuční 

soustavě připojitelné do dalších samostatných ostrovních provozů. Kritériem 
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použitelnosti je jednak schopnost zdrojů pracovat v ostrovním provozu,  

ale zejména schopnost startu „ze tmy“, tj. právě v případě blackoutu. [33] 

Schopnost startu „ze tmy“ mají zejména vodní elektrárny, které  

na vyžádání dispečera Ústředního dispečinku ČEPS podají napětí na vytipované 

klasické elektrárny. Např. vodní elektrárna Orlík ve spolupráci s bezobslužnou 

plně automatizovanou vodní elektrárnou Kamýk podá napětí Elektrárně 

Chvaletice nebo Elektrárně Počerady. Ve skutečnosti to znamená, že při rozpadu 

sítě reaguje automatika na vodní elektrárně tak, že když nelze zajistit napájení 

z externí sítě, vydává se pokyn ke startu dieselagregátu, který zajistí nejprve 

napětí pro vlastní spotřebu elektrárny. Poté dispečer vodních elektráren vydává 

pokyn pro najetí jednoho ze čtyř soustrojí elektrárny Kamýk. Po roztočení 

turbogenerátoru a podání napětí do rozvodny elektrárny Kamýk je možné podat 

napětí po 10kV kabelech do vodní elektrárny Orlík, která zpětně vydává pokyn 

Kamýku pro obnovení vlastní potřeby Orlíku a na požadavek dispečera roztáčí 

jeden orlický turbogenerátor 91 MW v režimu start „ze tmy“. Jakmile se stroj 

uvede do provozu je podáno napětí do rozvodny Milín a následně do uhelné 

elektrárny Chvaletice ne Počerady. Ty již dokážou najet, přifázovat své 

turbogenerátory a mohou tak pomoci postupně obnovit provoz přenosové 

soustavy ČR. Podle Kodexu ČEPS musí být celá služba od požadavku dispečera 

ČEPS poskytnuta do 30 minut. [35] 

Pro případ výpadku velkých centrálních zdrojů nebo poruch přenosové 

sítě s následným blackoutem tento systém záložních systémů s možností 

ostrovního provozu využívá dva klíčové komponenty smart grids – smartmetr  

a decentralizovaný zdroj energie se schopností startu ze tmy. Grid znamená 

v energetické terminologii obecný pojem pro energetickou síť, např. elektrickou 

síť. Nasazením digitálních komponent a technologií do sítě dochází k digitalizaci 

dat a obousměrné komunikaci mezi řídicím datovým centrem a transformačními  

a dalšími stanicemi na straně správce distribuční soustavy a koncovými 
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odběrnými místy na straně spotřebitele. Díky této komunikaci je možné na síti 

aplikovat „smart“ technická řešení, která efektivním řízením spotřeby chrání 

velkou měrou životní prostředí nebo účinně sjednocuje obnovitelné zdroje 

elektrické energie pro flexibilní řízení distribuční soustavy. V případě,  

že se budou zapojovat do soustavy ve vysoké míře neplánovatelné zdroje  

v podobě solárních či větrných elektráren, bude potřeba zvládat odběry během 

spotřební špičky a naopak přebytečnou energii někde „uskladnit“. Spojující 

myšlenkou konceptu Smart grids je, že všechny objekty pomocí 

automatizovaného energetického řídicího systému vzájemně komunikují, 

regulují svoje energetické nároky, uskladňují nevyužitou energii (například  

do baterií elektromobilů) a dodávají vlastní vyprodukovanou energii 

do rozvodné sítě. Distributor má okamžitý přehled o stavu distribuční sítě  

a odběrných místech. Může tedy pružně reagovat při jejím přetížení řízením 

spotřeby a výroby v síti. [13] [36] [37] 

Smartmetr plní v síti dvě funkce. Za prvé umožňuje zapojování spotřeby 

v době, kdy je to výhodné pro udržení stability sítě. Pro tento účel disponuje  

jak informacemi o spotřebě, tak o celkové situaci v síti. Na základě těchto 

informací tak smartmetr umístěný u koncového spotřebitele, umožňuje 

vyvažovat spotřebu a snižovat riziko blackoutu.V případě výpadku,  

kdy je důležité udržet alespoň základní prvky v chodu za pomoci nouzových 

výrobních zdrojů, smartmetr odpojí všechny nepotřebné spotřebiče podle 

předem nastaveného klíče a omezí spotřebu pouze na důležité prvky.  

Jde v podstatě o nouzový příděl energie. Tyto nouzové dodávky dokáží 

s relativně malým záložním zdrojem udržet provoz jinak poměrně náročných 

provozů. [13] [36] 
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Dodávku elektrické energie v případě jejího dlouhodobého výpadku  

lze zajistit také nezávislým záložním zdrojem, které se rozdělují z pohledu ČSN 

73 08XX na: 

1. NN nebo VN smyčky; 

2. zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - statické akumulátorové nebo 

rotační plnící funkci krátkodobé dodávky elektrické energie, kdy zdroj 

dodává spotřebiči energii ze svých akumulátorů; 

3. motorgenerátory - záložní elektrocentrály s vlastní zásobou paliva  

se schopností pokrýt spotřebu, a to dieselagregáty nebo plynoagregáty 

(CNG, LNG, LPG, H₂). 

Systémy UPS s akumulátorovými bateriemi jsou schopné dodávat energii  

po dobu několika desítek minut. Tato energie slouží pouze na nepřerušené 

překrytí dodávky energie od okamžiku výpadku sítě do náběhu záložního 

motorgenerátoru s dlouhodobou funkcí např. dieselagregátu. V současné době 

jsou UPS modernizovány a baterie ve zdroji jsou nahrazovány stlačeným 

vzduchem. [38] [39] 

2.4 Krizová připravenost ve zdravotnictví  

2.4.1 Zdravotnictví prvkem kritické infrastruktury 

Zdravotnictví je jedním ze základních odvětví kritické infrastruktury 

v ČR  

a jako jeden z nejdůležitějších systémů by v případě jeho nefunkčnosti měl 

závažný dopad na zdraví a životy obyvatelstva.  

Zdravotnickou infrastrukturu tvoří soustavu zdravotnických zařízení 

poskytujících zdravotní péči a spolu s logistickou základnou zdravotnictví 

zabezpečují zdravotní péči a ochranu veřejného zdraví pro potřebu obyvatelstva  
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a Armády České republiky na území našeho státu. Zdravotní péče je vymezena 

zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. Ochrana veřejného zdraví  

je legislativně upravena zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. [40] 

Kritická infrastruktura (dále jen „KI“) představuje část infrastruktury, jejíž 

narušení funkce by mělo závažný dopad na bezpečnost státu, zabezpečení 

základních životních potřeb obyvatelstva, zdraví osob nebo ekonomiku státu.  

KI nacházející se na území ČR a jejíž narušení by mělo závažný dopad i na jiný 

členský stát Evropské unie je evropskou KI.  Provozovatel prvku KI se nazývá 

subjekt KI. Prvek KI se určuje podle průřezových a odvětvových kritérií 

stanovených nařízením vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické 

infrastruktury.  Průřezová kritéria představují soubor hledisek pro posuzování 

závažnosti porušení funkce prvku KI, kterými jsou rozsah ztrát na životě s mezní 

hodnotou více než 250 mrtvých, dopady na zdraví osob s mezní hodnotou více  

než 2 500 osob s následnou hospitalizací po dobu delší než 2 hodiny a kritické 

účinky na ekonomiku s mezní hodnotou hospodářské ztráty státu vyšší než  

0,5 % hrubého domácího produktu nebo případně dopady na veřejnost 

v důsledku rozsáhlého omezení poskytování nezbytných služeb s mezní 

hodnotou postižení více než 125 000 osob. Za odvětvová kritéria jsou považovány 

technické nebo provozní hodnoty k určování prvku KI v odvětvích energetika, 

vodní hospodářství, potravinářství a zemědělství, zdravotnictví, doprava, 

komunikační a informační systémy, finanční trh a měna, nouzové služby  

a veřejná správa. [40] [41] 

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo odvětvové kritéria v oblasti  

své působnosti na základě analýzy rizik posuzovaných nezbytných služeb spolu 

s vytipováním jednotlivých pododvětví. Jako základní prvky KI určila 

zdravotnická zařízení (dále jen „ZZ“) ambulantní a lůžkové péče, lékárny, 

výjezdové základny zdravotnické záchranné služby (dále jen „ZZS“)  
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a zdravotnická operační střediska (dále jen „ZOS“). Zdravotnická zařízení jsou 

na území České republiky rovnoměrně rozmístěna. V případě narušení nebo 

výpadku jednoho ZZ je toto ZZ nahrazeno nejbližším možným zařízením 

podobného typu, což je požadováno přílohou III. Směrnice Rady 2008/114/ES  

o určování a označování evropských kritických infrastruktur a o posouzení 

potřeby zvýšit jejich ochranu, kdy je nutné ji chránit takovým způsobem,  

aby bylo zabráněné její narušení nebo destrukci s minimálním dopadem  

na obyvatelstvo ČR. Z tohoto důvodu bylo stanoveno odvětvové kritérium  

2 500 akutních lůžek v lůžkovém zařízení. Z reálného pohledu toto odvětvové 

kritérium žádné ZZ v ČR nesplňuje. [40] [42] 

2.4.2 Hrozby ve zdravotnictví  

S ohledem na změnu bezpečnostní situace v Evropě i ve světě  

v posledních letech se může české zdravotnictví setkat se situacemi, které se 

vymykají běžně zažitým zvyklostem. V návaznosti na tyto skutečnosti  

i mimořádné události, které by v jejich důsledku mohly vzniknout, musí být 

resort zdravotnictví připraven tak, aby nedošlo k narušení kontinuity 

poskytování zdravotních služeb z pohledu pacienta a současně nedošlo 

k ohrožení systému poskytování zdravotní péče a ochrany veřejného zdraví  

z vnějších příčin. V současnosti jsou za hlavní hrozby, které by mohly mít vliv na 

resort zdravotnictví, vnímány zejména hybridní hrozby, klimatické změny  

a migrační vlna velkého rozsahu. [43] 

2.4.3 Subsystém zdravotnictví  

Krizová připravenost ve zdravotnictví znamená schopnost poskytovatelů 

zdravotnických služeb a zdravotnických zařízení zajistit v kontinuitě 

medicínských zásad nezbytnou zdravotní péči obyvatelstvu ve své spádové 

oblasti při mimořádných událostech a za krizových stavů. [44] 
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Subsystém zdravotnictví je v bezpečnostním systému státu právně 

zakotven ústavním předpisem ČR Listinou základních práv a svobod konkrétně 

článkem č. 31, ve kterém se uvádí, že občané státu mají právo na zdravotní péči  

i v situacích, jejichž řešení si vynucuje vyhlášení krizových stavu spolu  

s uplatněním mimořádných krizových opatření. Povinností státu a jeho veřejné 

správy a současně cílem krizové připravenosti ve zdravotnictví je schopnost 

subsystému zdravotnictví zajistit záchranu života a zabránit vzniku těžké újmy 

na zdraví, jak pro bezprostředně zdravotně postižené, tak i pro ostatní 

obyvatelstvo, pokud je v dané situaci objektivně možné zabránit vzniku těžkých 

zdravotních postižení, a to udržením kontinuity poskytování nezbytné péče 

odborně způsobilými pracovníky a fungováním systému veřejného zdravotního 

pojištění. Tato povinnost je zakotvena v předpisech vztahujících se ke krizové 

problematice. [44] [45] 

Subsystém zdravotnictví je navzájem funkčně provázaný systém tvořený 

správními úřady s působnosti ke zdravotnictví, poskytovateli léčebné zdravotní 

péče, poskytovateli první pomoci, orgány a zařízení ochrany veřejného zdraví  

a občany. Výkon státní správy v krizovém řízení se realizuje tvorbou státní 

zdravotní politiky, tvorbou obecně závažných právních předpisů. Dále řízením 

zdravotnických zařízeních v působnosti ministerstvo zdravotnictví, plánováním  

a vytvářením zdrojů a dozorem a metodickým usměrňováním realizace 

zdravotní politiky. Zajištění připravenosti systému zdravotnictví k poskytování 

zdravotní péče za mimořádných situacích a krizových stavů je v gesci ústředního 

správního úřadu Ministerstva zdravotnictví ČR (dále jen „MZ“). Z hlediska 

organizace krizového řízení zdravotnictví je MZ vrcholným orgánem krizového 

řízení. Řídí se usneseními Bezpečnostní rady státu a jejich pracovních výborů, 

především Výboru pro civilní nouzové plánování a Výboru pro obranné 

plánování, v nichž má MZ určeno stálé zastoupení. Jeho funkci zajišťuje odbor 

krizové připravenosti MZ jako pracoviště krizového řízení, které zabezpečuje 
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koordinaci plnění úkolů v zdravotnictví v civilním nouzovém plánování 

v návaznosti na plánovací výbory NATO a na orgány EU. V návaznosti na 

metodiku řízení krizových situací a zásady územní odpovědnosti při řešení 

krizových situací má MZ zřízen krizový štáb spolu s pracovními skupinami. 

V rámci rezortu zdravotnictví se na přípravě a řešení KS podílejí i další subjekty, 

a to zdravotnická zařízení zřízená MZ a příspěvkové organizace MZ. [44] [46] 

Další zásadní postavení má kraj, jako orgán krizového řízení je v rámci 

výkonu státní správy v přenesené působnosti a ve své samostatné působnosti 

nositelem odpovědnosti za krizovou připravenost zdravotnictví na svém 

správním území a je povinen realizovat bezpečnostní politiku státu i v oblasti 

zdravotnictví. Nadřízeným stupněm krizového řízení v oblasti metodiky 

krizového plánování a řízení v krajích je ministerstvo vnitra. V oblasti řešení 

krizových situací pak ústřední krizový štáb jako pracovní orgán vlády. K výkonu 

své správní působnosti v oblasti zdravotnictví mají kraje v organizační struktuře 

krajského úřadu vytvořeny věcně příslušné útvary pro zdravotnictví, které jsou 

nositeli pověření kraje pro agendu krizového řízení ve zdravotnictví pro správní 

území kraje. Koordinují a metodicky usměrňují činnost zdravotnických zařízení, 

jejich orgánů a pracovišť krizové připravenosti. Převážná část zdravotnických 

služeb je v rámci kraje poskytována nestátními zdravotnickými zařízení  

na základě vydaného oprávnění k poskytování zdravotních služeb,  

kdy zřizovatelem není Ministerstvo zdravotnictví, ale samotný kraj nebo jiný 

další zřizovatel. Tato zdravotnická zařízení mají za povinnost poskytovat 

zdravotní péči i při MU a KS. [44] 

Obce s rozšířenou působností zodpovídají za zajištění zdravotní péči  

v krizovém řízení jen v rámci své samostatné působnosti a v oblasti připravenosti 

na krizové situace spolupracují s kraji. ORP mají současně pravomoci navazující 

na působnost orgánů ochrany veřejného zdraví, kde mohou k ochraně zdraví 
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před vznikem a šířením infekčních onemocnění nařídit obecně závaznou 

vyhláškou pro území obce nebo jeho část provedení speciální ochranné 

dezinsekce a deratizace. [44] 

Systém ochrany veřejného zdraví je v rámci zdravotnictví tvořen orgány 

ochrany veřejného zdraví (dále jen „OOVZ“), které vykonávají státní zdravotní 

dozor a jejichž funkci plní v přímém vztahu ke správnímu území krajské 

hygienické stanice (dále jen „KHS“) na svých územních pracovištích. Dalšími 

OOVZ je ministerstvo zdravotnictví, jako zřizovatel KHS, a dále ministerstvo 

vnitra a ministerstvo obrany. Na systém KHS je vázána soustava zdravotních 

ústavů, jejichž zřizovatelem je ministerstvo zdravotnictví. OOVZ v oblasti 

krizového řízení plní úkoly na úseku prevence šíření a řešení výskytu 

nakažlivých nemocí a řízení zvládání epidemií. [44] 

Poskytovatelé preventivní léčebné péče poskytující zdravotní péči podle 

svého zaměření v různém rozsahu a v celém spektru medicínských oborů  

v liniovém pojetí poskytované péče, což znamená postup poskytování zdravotní 

péče od péče ambulantní ke speciální. Za liniové pojetí poskytnutí zdravotní péče 

při řešení MU a KS lze pokládat posloupnost ve směru zdravotnického 

záchranného řetězce od prvotního poskytnutí první pomoci až po činnost 

zdravotnických zařízení neodkladné péče. Mezi zdravotnická zařízení 

pokrývající potřebu poskytování neodkladné zdravotní péče při MU a potřebu 

nezbytného rozsahu specializované zdravotní péče za KS patří organizace ZZS  

a síť lůžkových zdravotnických zařízení s takzvanými traumacentry stanovena 

metodicky Ministerstvem zdravotnictví. Na celkové připravenosti k řešení 

zdravotnických následků MU a KS se podílí všechna zdravotnická zařízení na 

území České republiky. [44] 



43 

 

Neposledním důležitým prvkem v systému zajištění zdravotní péče při 

MU a KS spojených s postižením zdraví jsou občané, kteří mají zákonem 

uloženou povinnost se aktivně podílet na péči o zdraví zejména poskytnout nebo 

zprostředkovat nezbytnou pomoc osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví 

známky závažné poruchy zdraví. [44] 

 

Obrázek 2 Organizace působností v systému veřejného zdravotnictví. [40] 

 

2.4.4 Organizace krizového řízení ve zdravotnictví  

Krizové řízení ve zdravotnictví je na všech úrovních řízení a správy státu 

realizováno systémem orgánů krizového řízení (dále jen „OKŘ“) spolu s jejich 

pracovními orgány určenými pro krizové plánování a řízení, a to: 

 bezpečnostní radou jako pracovním orgánem pro krizového plánování 

provádějí analýzu rizik a stavu připravenosti s přijímáním rozhodnutí 

k realizaci preventivních opatření;  
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 krizovým štábem jako pracovním orgánem pro řešení KS v reálném čase 

 za pomoci předem připravených postupů a nástrojů. 

Dalším prvkem, který OKŘ zřizuje k úkolům v krizovém řízení,  

jsou pracoviště krizového řízení složena se zaměstnanců zabývajícími  

se krizovým managementem. Činnost těchto pracovišť spočívá zejména  

v přípravě a zpracování dokumentace krizového řízení, sběru a zpracování 

informací, zajištění vnitřní a vnější součinnosti, dohledem nad metodickou 

správností postupů a kontrolní činností ve vztahu ke krizové připravenosti 

organizace a další. V rámci zdravotnických zařízení (fakultní nemocnice a krajské 

nemocnice) jsou k plnění úkolů v oblasti krizového řízení zřizovány útvary 

krizového managementu. KHS a územní střediska ZZS zřizují krizové útvary. 

[44] 

2.4.5 Právní rámec krizového řízení v  oblasti zdravotnictví  

Předcházení mimořádným a krizovým situacím a jejich řešení  

je komplexně upraveno souborem právních předpisů, které se odvíjejí  

od ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky. Dalšími 

zákony a prováděcími právními předpisy jsou: 

1. zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému; 

2. zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů 

(krizový zákon), 

3. zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy  

a o změně některých souvisejících zákonů,  

4. zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, 

5. zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, 

6. zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, 

7. zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. 
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8. vyhláška č 382/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení IZS,  

ve znění vyhlášky č. 429/2003 Sb., 

9. vyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany 

obyvatelstva, 

10. vyhláška č. 101/2012 Sb., o podrobnostech obsahu traumatologického 

plánu poskytovatele jednodenní nebo lůžkové zdravotní péče a postup  

při jeho zpracování a projednání, 

11. nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona 

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

zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

12. nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické 

infrastruktury. [44] 

2.4.6 Koncepce krizové připravenosti ve zdravotnictví  

Aktuální Koncepce krizové připravenosti ve zdravotnictví České 

republiky zpracovaná Odborem krizové připravenosti Ministerstva 

zdravotnictví ČR pochází z roku 2007. Na základě zpracované SWOT analýzy 

vyhodnocuje předpokládané hrozby, stanovuje příležitosti a identifikuje silné  

a slabé stránky krizové připravenosti systému zdravotnictví. Strategie 

bezpečnostní politiky ve zdravotnictví znamená vytvoření uceleného  

a funkčního záchranné systému zdravotnictví, který bude připraven pro řešení 

událostí s hromadným postižením osob, pro zajištění služeb péče o zdraví 

obyvatelstvu při krizových situacích mimo vojenské ohrožení státu a pro 

zachování schopnosti systému dodávat služby odborné péče při vojenském 

ohrožení. [47] 

2.4.7 Krizové a havarijní plány 

Základem krizové připravenosti ve zdravotnictví je připravenost  

na řešení MU a KS vyžadující udržování nepřetržité pohotovosti systému 
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zdravotnictví k řešení jejich zdravotních následků. K systémovému přístupu 

OKŘ ke krizovému řízení ve zdravotnictví jsou pro přípravu a řešení MU a KS 

zpracovány následující plány. 

1. Havarijní plán je účelový dokument představující souhrn opatření  

k provádění záchranných a likvidačních prací při mimořádné události 

zpracovaný na základě analýzy rizik pro dané území. 

2. Traumatologický plán je přílohou k havarijního plánu jako plán 

konkrétních činností pro oblast zdravotnictví, který je zpracován  

za účelem připravenosti k poskytování nezbytné zdravotní péče  

v situacích spojených s výskytem hromadného zdravotního postižení 

osob v důsledku mimořádné události. 

3. Plán hygienických a protiepidemických opatření je přílohou k havarijního 

plánu jako plán konkrétních činností v oblasti ochrany veřejného zdraví 

v případech jeho ohrožení v důsledku MU nebo vzniku ohniska 

nebezpečné nákazy. 

4. Krizový plán představuje dokument OKŘ obsahující souhrn krizových 

opatření a postupů stanovených k řešení krizových situací, ve kterém jsou 

uplatňovány pravomoci OKŘ k zajištění řešení krizových situací. 

5. Typový plán je součástí krizového plánu zpracovaný na úrovni ústředních 

správních úřadů k zachování základních funkcí státu při KS, který vždy 

řeší jeden typ krizové situace vyvolané projevem jednoho rizika na daném 

správním území s vlivem na kritickou infrastrukturu. 

6. Operační plán je zpracovaný pro OKŘ na úrovni krajů vycházející 

z typového plánu, který je jeho metodickou předlohou, představuje 

scénáře odezvy na krizové situace. Plán obsahuje také část Plánu 

nezbytných dodávek pro zdravotnictví. 

7. Plán zdravotnického zabezpečení – obsahuje specifikaci zdrojů a služeb  

pro zdravotní zabezpečení činnosti zpracovatele krizového plánu  
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a dalších složek dle úvahy zpracovatele s ohledem na řešenou krizovou 

situaci; 

8. plán krizové připravenosti – zpracovává zdravotnické zařízení jako 

právnická osoba, která je dotčena plněním úkolů vyplývajících 

z krizového plánu. ZZ v plánu stanovuje postup řešení krizové situace. 

Tento plán není součástí krizových plánů OKŘ. [44] [48] 

 

2.4.8 Krizový štáb zdravotnického zařízení  

Zdravotnické zařízení má k řešení MU a KS zřízen krizový štáb ZZ jako 

pracovní orgán pro zabezpečení krizové připravenosti zdravotnického zařízení 

v souladu s Koncepcí krizové připravenosti zdravotnictví České republiky  

(č. j. MZDR 3708/2007) k zajištění úkolů poskytovatelů zdravotní péče ve smyslu 

ustanovení ústavního zákona č. 110/1998 Sb. o bezpečnosti ČR, zákona  

č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany ČR, zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení 

a změně některých zákonů (krizový zákon), zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních 

službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)  

a zákona č. 374/2011 Sb. o zdravotnické záchranné službě. Krizový štáb ZZ 

provádí analýzy a vyhodnocení bezpečnostních rizik ve ZZ, plánování, 

organizování, realizaci, kontrolu a vyhodnocování činností prováděných 

v souvislosti s řešením MU nebo KS. [49] 

 

 

Obrázek 3 Organizační struktura krizového štábu NRSB [44] 
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2.4.9 Cvičení nástrojem k zajištění krizové připravenosti 

Nástrojem k zajištění reálnosti a ověření krizové připravenosti jsou 

cvičení. Pro zvládání krizových jevů je nutná odborná připravenost lidského 

činitele, která představuje souhrn všeobecných a odborných profesionálních 

znalostí a dovedností se schopností proaktivního chování v době zvládání 

krizových jevů a dále psychickou a stresovou odolnost pro jejich zvládání.  

Pro podporu psychické a stresové odolnosti se používá technika Critical Incident 

Stres Management – CISM, která představuje soubor opatření k řízení a zvládání 

stresu před, při a po událostech mimořádného charakteru. Opatření před  

a během přípravy na MU a KS se týkají především vzdělávání, nácviků a školení. 

Používaná opatření v průběhu a na místě události jsou první psychická  

a psychosociální pomoc. Opatření po skončení událostí souvisí s vyrovnáním  

se s jejími následky. Jde především o podporu záchranářů formou 

strukturovaných setkání, následné péče o jejich rodiny apod. Mezi podpory patří 

zejména defusing, demobilizace a debriefing. Platná legislativa spolu s dalšími 

předpisy upřesňuje způsob přípravy, definuje typy cvičení (taktická  

a prověřovací), oprávnění nařídit cvičení, možnosti financování, roční plán 

cvičení, obsah dokumentace cvičení a proces schvalování dokumentace apod. 

Cíly provedených cvičení zdravotnického zařízení jsou zejména prověření 

připravenosti a akceschopnosti ZZ na MU a KS, ověření součinnosti s dalším ZZ, 

operačními středisky složek IZS, orgány krizového řízení, procvičení a prověření 

postupů dle traumatologického plánu ZZ, evakuačního plánu ZZ, zajištění 

bezpečnosti pacientů a zaměstnanců za MU a KS, aktivace a činnost krizového 

štábu ZZ apod. [44] [45] 
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2.5 Cvičení Blackout 2018 ve Středočeském kraji 

V rámci kontroly připravenosti Středočeského kraje na řešení 

mimořádných událostí a krizových situací a v návaznosti na vypracovanou 

analýzu rizik pro území Středočeského kraje a po projednání návrhu 

v Bezpečnostní radě kraje nařídila hejtmanka Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová 

provedení celokrajského cvičení na téma narušení dodávek elektrické energie 

velkého rozsahu s názvem Blackout 2018. Cvičení se uskutečnilo ve dnech  

4. a 5. září 2018 a jeho cílem bylo ověření připravenosti složek IZS kraje, územních 

orgánů krizového řízení a dalších vybraných subjektů s odbornou působností na 

daném území na řešení dopadů této krizové situace. Cvičení se uskutečnilo 

štábní formou spolu s praktickými ukázkami. Do cvičení se zapojila i krajská 

zdravotnická zařízení. Diplomová práce je zaměřena na ověření připravenosti 

vybraných nemocnic, jejichž zřizovatel je Středočeský kraj. V případě KS 

dlouhodobého výpadku dodávek elektrické energie představuje pro ZZ zcela 

zásadní bezpečnostní a provozní hrozbu. Připravenost zdravotnictví je nezbytné 

vnímat jako poskytnutí zdravotnické pomoci a zdravotní péče v rozsahu 

nezbytné dodávky, a to jako dodavatele nezbytné dodávky a jako příjemce věcné 

nezbytné dodávky pro zajištění své funkce dodavatele. Ve spojitosti s KS 

narušení dodávek elektrické energie je důležité zachovat akceschopnost  

a kapacitu zdravotnických zařízení a zamezit porušení kontinuity jejich činností. 

Je nezbytné zajistit bezpečnost léčebné a ošetřovatelské péče. [50] [51] 

2.5.1 Charakteristika zdravotnictví ve Středočeském kraji  

Středočeský kraj je svojí velikostí, počtem obcí i obyvatel největším krajem 

České republiky. Jeho rozloha 10 929 km2 zabírá téměř 14 % území ČR. Kraj tvoří 

prstenec kolem hlavního města Prahy a sousedí téměř se všemi českými kraji 

vyjma Karlovarského. Území kraje se dělí na územní jednotky v podobě bývalých 

12 okresů s 10 okresními městy a 26 správními obvody obcí s rozšířenou 
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působností. Statutárními městy jsou města Kladno a Mladá Boleslav. K 30. 9. 2017 

měl Středočeský kraj 1 348 840 obyvatel a byl nejlidnatějším regionem České 

republiky. [52] 

Zdravotnictví Středočeského kraje tvoří 5 páteřních nemocnic, poskytující 

nezbytnou, akutní a plánovanou zdravotní péči, jejichž zřizovatelem a jediným 

akcionářem je Středočeský kraj. Těmito ZZ jsou Oblastní nemocnice Kladno, a.s., 

nemocnice Středočeského kraje, Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., 

nemocnice Středočeského kraje, Oblastní nemocnice Příbram, a.s., nemocnice 

Středočeského kraje, Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského 

kraje a Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského 

kraje. Spolu s nimi tvoří zdravotnictví SČK hustou síť zdravotnických zařízení 

dalších poskytovatelů zdravotnických služeb, kteří poskytují podle zákona  

č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách péči preventivní, diagnostickou, 

dispenzární, posudkovou, lékárenskou, ošetřovatelskou, léčebně rehabilitační, 

paliativní a léčebnou zdravotní péči poskytovanou formou ambulantní, 

jednodenní, lůžkovou péči nebo případně péči poskytovanou ve vlastním 

sociálním prostředí klienta. Jedná se zejména o lékaře primární péče, ambulantní 

specialisty, domácí zdravotní péči, léčebny dlouhodobě nemocných, odborné 

ústavy, dětské léčebny, lázně, dopravní zdravotní služby, lékárny. Středočeský 

kraj je současně zřizovatelem pěti příspěvkových organizací,  

a to Dětské centrum Kladno, Dětské centrum Kolín, Dětské centrum Milovice  

a Dětské centrum Strančice. Zásadní postavení má Zdravotnická záchranná 

služba Středočeského kraje, příspěvková organizace, která zajišťuje na celém 

území kraje přednemocniční neodkladnou péči ze svým výjezdových základen  

s dostupností v dojezdové době do 20 minut. Cílem zdravotnictví SČK je udržení, 

obnovení a zlepšení zdravotního stavu populace Středočeského kraje. [53] [54] 
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Tabulka 1 Celkový počet poskytovatelů zdravotních služeb ve Středočeském kraji [48] 

Poskytoval zdravotních služeb v kraji Celkový počet 

Ambulantní zdravotnická zařízení  2870 

Lůžková zdravotnická zařízení 46 

Lékárenská péče 266 

Ostatní (DZS, dětská centra) 40 

2.5.2 Popis jednotlivých fází krizové situace dlouhodobého výpadku 

dodávek elektrické energie  

Indikace možného vzniku KS. Vzniku krizové situace dlouhodobého 

výpadku dodávek elektrické energie předchází působení určité mimořádné 

události. Tou může být MU mající bezprostřední vliv na oblast elektroenergetiky, 

mimořádná bezpečnostní situace, klimatická situace, vyhlášení předcházení 

stavu nouze v elektroenergetice spojeného s nutností regulace spotřeby  

a dodávky elektřiny.  

Bezprostřední ohrožení vzniku KS. Krizová situace vzniká vyhlášením 

předcházení stavu nouze nebo vyhlášením stavu nouze v elektroenergetice, 

závažným poškození části elektrizační soustavy. Dodávky elektrické energie jsou 

omezeny nebo přerušeny na části nebo na celém území státu. Ohrožení vzniku 

KS sebou nese pravděpodobnost vzniku sekundárních krizových situací.   

Vznik krizové situace. Realizací nastavených opatření k předcházení 

stavu nouze nedošlo k zabránění vzniku stavu nouze v elektroenergetice.  

Pro překonání a likvidaci následků stavu nouze jsou vyžadována na straně 

výrobců elektřiny, provozovatele přenosové soustavy a provozovatelů 

distribučních soustav kapacitně i časově náročná opatření nebo krizová situace 

již nabyla takových rozměrů, že překonání a likvidace následků stavu nouze  

už není v jejich možnostech. Přerušením nebo omezením dodávek elektrické 

energie je postižena velká část nebo celé území státu. Rozsah narušení 
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elektrizační soustavy neumožňuje zajistit dodávky prioritním odběratelům, 

jejichž zásobování musí být zachováno. Vznik krizové situace sebou nese reálné 

nebezpečí vzniku sekundárních krizových situací (např. narušení dodávek tepla, 

plynu, pitné vody, potravin, narušení dopravy, omezení zdravotnických služeb, 

nedostupnost informačních a komunikačních systémů), ohrožení kritické 

infrastruktury a ohrožení základních funkcí státu. 

Průběh krizové situace. KS probíhá, pokud se ji nedaří stabilizovat 

a vyřešit. Příčina vzniku krizové situace stále trvá, kumuluje se působení dalších 

rizik a ohrožení. KS má celostátní rozsah nebo může zasahovat až do sousedních 

států. Je nutné stále navyšovat síly, prostředky a zdroje potřebné k likvidaci jejích 

následků. Probíhají sekundární krizové situace. Je narušena kritická 

infrastruktura a jsou narušeny základní funkce státu. 

Ukončení krizové situace. Probíhá postupná obnova provozu elektrizační 

soustavy. Dochází k obnovení dodávek elektrické energie odběratelům 

nejvyššího regulačního stupně. Provozovatel distribuční soustavy vyhlásil pro 

vymezené území nebo jeho část ukončení stavu nouze. Provozovatel přenosové 

soustavy vyhlásil pro celé území státu ukončení stavu nouze. [11] 

2.5.3 Časová osa cvičení pro oblast energetiky – část elektrické energie 

Tabulka 2 Časová osa cvičení pro oblast energetiky, část elektrické energie (zdroj Příloha č. 3 Taktické 

cvičení složek IZS Středočeského kraje „Blackout 2018“) 

t0 + subjekt činnost 

00:00 Všechny 

subjekty 

v části evropské elektrizační soustavy nastává 

blackout 

00:00 Všechny 

subjekty 
najetí náhradních zdrojů elektrické energie 
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00:00 ČEZ d elektrárny Kladno a Mělník se neudrží na vlastní 

spotřebě 

00:05 ČEPS, a.s. vyhlašuje stav nouze, svolání krizového štábu 

00:05 Alpiq hlášení na ČEZ o odstavení elektrického zdroje  

v rámci LDS 

00:20 ČEPS, a.s. zahájeno zajišťování vlastní spotřeby jaderných 

elektráren 

00:30 ČEZ d potvrzení obsluze Alpiq bezproudí na území 

Středočeského kraje, dohoda na přípravě startu  

ze tmy TG8 a fázování ostatních bloků 

00:45 ČEZ d svolání krizového štábu ČEZd ve 4:00 

00:55 ČEZ d odbor Bezpečnosti informuje hejtmanku  

o rozsahu výpadku 

01:15 ČEZ d pokyn obsluze Alpiq ke startu ze tmy TG8 ECK 

01:30 ČEZ d zveřejnění informace o blackoutu a rozsahu 

výpadku, informace o Stavu nouze ČEPS  

na internetovém portálu ČEZ Distribuce, a.s. 

01:30 Alpiq start TG8 ze tmy 

01:40 Alpiq provoz TG8, najetí TG7 a TG4 + sfázování 

01:45 ČEZ d na území města Kladna - obnovení napájení 

odběrů kategorie zdravotnictví a vodní 

hospodářství  

1. priorita 

01:45 ČEZ d na území města Kladna - dočasné obnovení 

napájení všech odběrů 

01:50 ČEPS, a.s. zahájeno zajišťování VS ostatních systémových 

elektráren 
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02:20 ČEPS, a.s. schází se krizový štáb ČEPS 

02:20 ČEZ d vyhodnocení průniku informace o blackoutu  

o vyhlášení stavu nouze 

02:25 Alpiq najetí TG4 a TG5 + sfázování 

03:15 Hejtman vyhlášen stav nebezpeční na území kraje 

03:40 ČEZ d západní část kraje - obnovení napájení odběrů 

kategorie zdravotnictví a vodní hospodářství  

1. priorita 

04:00 Vláda ČR vyhlášení nouzového stavu na území celé ČR  

04:00 ČEZ d schází se krizový štáb ČEZ d, je svolán centrální  

KŠ ČEZ d 

05:30 ČEZ d EMĚ 1 najetí TG1, TG2 

07:30 

ČEZ d 

obnoveno napájení odběrů priority 1, kategorie 

zdravotní a sociální péče + vodní hospodářství,  

PKI ŘLP, PKI vysílače 

08:00 ČEZ d odbor Bezpečnosti informuje Středočeský kraj  

o vývoji situace a rozsahu obnovení dodávky 

08:00 ČEZ d zveřejnění upřesněné informace o blackoutu  

a rozsahu výpadku a obnovení dodávky 

vybraných prioritních odběrů na internetovém 

portálu ČEZ Distribuce, a.s. 

09:00 ČEZ d zatížení elektráren dosáhlo 650 až 700 MW, 

ukončena obnova napájení prioritních odběrů,  

pro vyrovnání výkonové bilance využití TG6  

a TG8 EKL a vodní elektrárny Slapy 
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10:00 ČEPS, a.s. hlášeno poškození stožárové konstrukce vedení 

V412 v blízkosti Kladna (stožár č. 221 u Malých 

Kyšic), hlášen utržený izolátor a spadlý vodič 

vedení V475 na stožáru č. 35 u Zbraslavi 

11:00 ČEZ d schází se Centrální krizový štáb ČEZ Distribuce 

36:00 ČEZ d obnova napětí v Čechy střed a Týnec, povoleno 

postupné zatěžování skoky "dP" 

39:20 ČEPS, a.s. obnova napětí v rozvodně Řeporyje 400 kV 

47:00 ČEZ d obnova napětí v Malešice a Milín 

47:20 ČEPS, a.s. ukončení stavu nouze, provedení vyrozumění  

dle energetického zákona 

51:00 ČEZ d úplná obnova dodávky 

52:00 ČEZ d schází se Centrální krizový štáb ČEZ Distribuce, 

vyhodnocení průběhu Blackout 

 

2.5.4 Časová osa cvičení pro zdravotnická zařízení - nemocnice 

Tabulka 3 Časová osa cvičení pro nemocnice (zdroj Příloha č. 3 Taktické cvičení složek IZS 

Středočeského kraje „Blackout 2018“) 

t0 + subjekt činnost 

00:00 Nemocnice Běžná činnost 

00:00 Všechny 

subjekty 

V části evropské elektrizační soustavy nastává 

blackout 

00:00 Všechny 

subjekty 
Najetí náhradních zdrojů elektrické energie 

01:20 Nemocnice Odbor zdravotnictví KÚ informuje nemocnice  

o stavu nouze v energetice 
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01:40 Nemocnice Svolání KŠ nemocnic 

02:00 

Nemocnice 
Rozhodnutí ředitelů nemocnic o redukci 

spotřeby elektrické energie s cílem snížení 

spotřeby PHM 

04:00 Nemocnice Požadavky na navážení PHM do náhradních 

zdrojů 
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3 CÍL PRÁCE A HYPOTÉZY 

Cíl 1 – posouzení aktuálního stavu připravenosti nemocnic Středočeského 

kraje na dlouhodobý výpadek dodávek elektrické energie. 

Hypotéza 1 – nemocnice mají dostatečné technické vybavení pro případný 

dlouhodobý výpadek dodávek elektrické energie.  

Hypotéza 2 – nemocnice jako celek není zabezpečena proti dlouhodobému 

výpadku dodávek elektrické energie.  

Hypotéza 3 – nemocnice nemají zásoby pohonných hmot pro náhradní 

zdroje na dobu výpadku dodávek elektrické energie delší než 8 hodin.  
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4 METODIKA 

Pro splnění cíle zjištění stavu připravenosti zdravotnických zařízení  

na krizovou situaci dlouhodobého výpadku dodávek elektrické energie byly 

použity dvě výzkumné metody SWOT analýza a heuristická analýza 

připravenosti. Pro výzkum posouzení aktuálního stavu připravenosti nemocnic 

byly vybrány nemocnice, jejichž zřizovatelem je Středočeský kraj, a to Nemocnice 

Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje, Oblastní 

nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje, Oblastní nemocnici 

Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje, Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, 

a.s., nemocnice Středočeského kraje a Oblastní nemocnice Příbram,  

a.s., nemocnice Středočeského kraje.  Podklady pro provedení výzkumu byly 

získány na základě poskytnutých dokumentů a formou strukturovaných 

rozhovorů s pracovníky krizového managementu uvedených zdravotnických 

zařízení, a to s Mgr. Helenou Foubíkovou za Oblastní nemocnice Kladno, a.s., 

nemocnici Středočeského kraje, Naděždou Sladkou, za Oblastní nemocnici Kolín, 

a.s., nemocnice Středočeského kraje, Tomášem Šulcem za Oblastní nemocnici 

Mladá Boleslav, a.s., a Petrem Simonidesem, za Oblastní nemocnici Příbram, a.s., 

nemocnice Středočeského kraje. Vybranými hodnotícími metodami byl 

analyzován aktuální stav připravenosti jednotlivých nemocnic stanovením jejich 

silných a slabých stránek a vnějších příležitostech a hrozeb v této oblasti 

zaměřených na vlastnictví náhradních zdrojů, pokrytí provozů nemocnic  

a zajištění dodávek pohonných hmot. Na základě výsledků byl zhodnocen 

celkový stav připravenosti jednotlivých nemocnic, který byl ověřen 

celokrajských cvičením Středočeského kraje „Blackout 2018“.  

Seznam kladených otázek: 

1. Vlastní nemocnice náhradní zdroj dieselagregát v případě výpadku 

elektrické energie?  
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2. Je nemocnice jako celek zabezpečena náhradním zdrojem? 

3. Pokud ne, má nemocnice zabezpečeno náhradním zdrojem všechny 

zdravotnické provozy nemocnice? 

4. Pokud ne, má nemocnice zabezpečena náhradním zdrojem oddělení 

akutní a intenzivní péče? 

5. Pokud ne, má nemocnice zabezpečené náhradním zdrojem klinické 

laboratoře?  

6. Pokud ne, má nemocnice zabezpečeno náhradním zdrojem oddělení 

zobrazovacích metod (CT, MR, RDG)? 

7. Pokud ne, má nemocnice zabezpečeno náhradním zdrojem technické 

provozy nemocnice?  

8. Pokud ne, má nemocnice zabezpečenou náhradním zdrojem telefonní 

ústřednu?  

9. Pokud ne, má nemocnice zabezpečenou náhradním zdrojem kuchyň? 

10. Pokud ne, má nemocnice zabezpečenou náhradním zdrojem kotelnu nebo 

dodávky tepla?  

11. Jsou zdravotnické provozy ARO, JIP, COS zabezpečeny dalšími 

náhradními zdroji, např. ZIS?? 

12. Vlastní nemocnice kromě dieselagregátů další náhradní zdroje? 

13. Má nemocnice zásoby pohonných hmot do náhradního zdroje?  

14. Pokud ano, na 8 hodin? 

15. Pokud ano, na 16 hodin? 

16. Pokud ano, na 24 hodin?  

17. Má nemocnice smluvně zajištěné dodávky pohonných hmot? 

18. Má nemocnice vlastní sklad pohonných hmot?  

19. Má nemocnice zpracovaný plán krizové připravenosti? 

20. Má nemocnice zpracovaný plán energetické bezpečnosti?  

21. V nemocnice je osoba zabývající se řešením nouzového zásobování 

energií? 
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22. Provádějí se pravidelné kontroly a zkoušky ověření funkčnosti 

dieselagregátů? 

Na základě heuristické metody se provedlo vyhodnocení za pomocí 

následujícího vztahu: 

PZZ =  
𝑉+𝐻 

2 𝑥 𝐻 
 𝑥 100%        

  

PZZ – připravenost nemocnice 

V – součet výsledků (získané body) 

H – počet hodnocených heuristik (otázek)  

Postup této hodnotící metodiky spočívá v přiřazení odpovědi ke každé 

zodpovězené otázce ohodnocené z předem definované množiny hodnot: 

A = 1 = splňuje  

N = -1 = nesplňuje  

\ = 0 = pokud otázka nebyla zodpovězena a s touto otázkou se dále 

nepočítá 
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5 VÝSLEDKY 

Historie Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice 

Středočeského se datuje jejím slavnostním otevřením roku 1898, kdy tomu 

předcházela událost sňatku korunního prince habsburské monarchie Rudolfa  

a princezny Stefanie, od nichž pochází i její název. Nemocnice v současné době 

zajišťuje svými 880 zaměstnanci zdravotní péči pro spádovou oblast 100 000 

obyvatel, kdy v letních měsících se díky rekreaci v oblasti Posázaví a části řeky 

Vltavy mnohonásobně zvýší. Nemocnice je pavilonového typu bez urgentního 

příjmu, který je nahrazen příjmovými ambulancemi zajišťujícími nepřetržitý  

24 hodinový provoz. Disponuje se 444 lůžky akutní a následné péče. [55] 

Tabulka 4 SWOT analýza Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje 

S                SILNÉ STRÁNKY W              SLABÉ STRÁNKY  

Náhradní zdroje – 2 dieselagregáty  Radiodiagnostické oddělení - 

nebudou funkční zobrazovací metody  

Náhradní zdroje – UPS, 

elektrocentrály 

Patologie, onkologie není napojena  

na náhradní zdroj       

Zabezpečení akutní péče nemocnice 

(ARO, JIP) - ZIS 

Telefonní ústředna nemá náhradní 

zdroj 

Zpracovaný plán energetické 

bezpečnosti, plán krizové 

připravenosti, evakuační plán  

Není smluvní zajištění dodávek 

pohonných hmot do náhradních 

zdrojů 

Pracovník pro řešení nouzového 

zásobování energií 

Zásoby PHM pouze na nouzovou 

dobu 

Záložní nádrže na vodu  Stravovací provoz - kuchyně není 

napojen na náhradní zdroj  
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Vlastní kotelna zajišťující teplo do ZZ Výtahy mimo evakuačních nebudou 

funkční 

O                  PŘÍLEŽITOSTI T                       HROZBY  

Pořízení elektrocentrály pro 

zabezpečení provozu telefonní 

ústředny 

Omezení zdravotní péče  

Úprava a modernizace 

dieselagregátu 1 – chlazení záložního 

zdroje a komunikátor pro náhradní 

zdroj 

Omezení dodávek pohonných hmot 

nebo jejich nedodání do náhradních 

zdrojů 

Výměna TR1 a úprava trafostanice  

pro připojení kotelny a nádrží na 

vodu na náhradní zdroj  

Lidský faktor – zaměstnanci 

(nedostatek pracovní síly, panika) 

Pravidelné kontroly, servisy, 

provozní zkoušky náhradních zdrojů  

Lidský faktor – obyvatelstvo 

(nekontrolovatelný příliv osob do ZZ) 

Smluvní zajištění dodávek 

pohonných hmot do náhradních 

zdrojů 

Bezpečnostní hrozba v podobě 

trestné činnosti 

Dovybavení výtahů záložními zdroji 

(UPS) 

 

Napojení stravovacího úseku na 

náhradní zdroj  

 

Pořízení náhradního zdroje pro 

mrazicí zařízení na oddělení 

onkologie 
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Pořízení zařízení a příslušenství – 

náhradní zdroj 230 V pro napájení 

osvětlení a jiných spotřebičů, 

náhradní zdroj 400V pro napájení 

technických zařízení, AKU LED 

reflektory přenosné 

 

 

 Ze SWOT analýzy vyplývá, že silnou stránkou nemocnice je vlastnictví 

dvou dieselagregátů a dalších zabezpečovacích prvků v podobě UPS a dále ZIS 

na odděleních zajišťujících intenzivní péči. Slabou stránkou je omezené množství 

pohonných hmot do náhradních zdrojů. V případě dlouhodobého výpadku 

dodávek elektrické energie je vhodnou příležitostí nutnost zajistit jejich dodávky. 

Další silnou stránkou je zpracovaný plán energetické bezpečnosti 

s vypracovaným podrobným řešením této KS a přítomnost pracovníka pro řešení 

nouzového zásobování energií v nemocnici. Jako silnou stránku pro nemocnici  

je také vlastní kotelna a záložní nádrže na vodu. Současně však slabou stránkou 

je, že nejsou napojeny na náhradní zdroj a v případě výpadku elektrické energie 

nebude zajištěno teplo do nemocnice a v případě dlouhodobého trvání KS  

i dodávky vody. Vhodnou příležitostí proto je pro posílení připravenosti řešení 

úprav na trafostanici s následným napojením kotelny a záložních nádrží na vodu 

na náhradní zdroj a tím zajištění tepla a vody pro nemocnici. Další slabou 

stránkou je nepokrytí náhradními zdroji nemocnice jako jeden celek. V případě 

výpadku elektrické energie nebudou funkční zobrazovací metody  

na radiodiagnostickém oddělení, což by mělo za následek omezení akutní péče. 

Z technických provozů je slabou stránkou stravovací úsek z důvodu jeho 

nenapojení na náhradní zdroj, což by v případě výpadku elektrické energie mělo 

za následek přechod na studenou stravu. Jako vhodnou příležitostí do budoucna 

je pořízení nového dieselagregátu s napojením stravovacího úseku na tento 
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náhradní zdroj. Další slabou stránkou je nefunkčnost telefonní ústředny.  

Po vybití záložních baterií nebude možné telefonní spojení  

do nemocnice i uvnitř nemocnice. Vhodnou příležitostí je proto zakoupení 

elektrocentrály pro zajištění jejího nepřetržitého provozu. [56] 

Tabulka 5 Odpovědi na otázky pro heuristickou analýzu připravenosti Nemocnice Rudolfa a Stefanie 

Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje (zdroj vlastní) 

Pořadové 

číslo otázky  

Otázka Odpověď 

1. 
Vlastní nemocnice náhradní zdroj dieselagregát  

v případě výpadku elektrické energie?  
ANO 

2. 
Je nemocnice jako celek zabezpečena náhradním 

zdrojem? 

NE 

3. 

Pokud ne, má nemocnice zabezpečeno náhradním 

zdrojem všechny zdravotnické provozy 

nemocnice? 

NE 

4. 
Pokud ne, má nemocnice zabezpečena náhradním 

zdrojem oddělení akutní a intenzivní péče? 

ANO 

5. 
Pokud ne, má nemocnice zabezpečené náhradním 

zdrojem klinické laboratoře?  

ANO 

6. 

Pokud ne, má nemocnice zabezpečeno náhradním 

zdrojem oddělení zobrazovacích metod (CT, MR, 

RDG)? 

NE 

7. 
Pokud ne, má nemocnice zabezpečeno náhradním 

zdrojem všechny technické provozy nemocnice?  

NE 

8. 
Pokud ne, má nemocnice zabezpečenou 

náhradním zdrojem telefonní ústřednu?  

NE 
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9. 
Pokud ne, má nemocnice zabezpečenou 

náhradním zdrojem kuchyň?  

NE 

10. 
Pokud ne, má nemocnice zabezpečenou 

náhradním zdrojem kotelnu nebo dodávky tepla?  

NE 

11. 
Jsou zdravotnické provozy ARO, JIP, COS 

zabezpečeny dalšími náhradními zdroji, např. ZIS? 

ANO 

12. 
Vlastní nemocnice kromě dieselagregátů další 

náhradní zdroje? 

ANO 

13. 
Má nemocnice zásoby pohonných hmot  

do náhradního zdroje?  

ANO 

14. Pokud ano, na 8 hodin? ANO 

15. Pokud ano, na 16 hodin? NE 

16. Pokud ano, na 24 hodin?  NE 

17 
Má nemocnice smluvně zajištěné dodávky 

pohonných hmot? 
NE 

18. Má nemocnice vlastní sklad pohonných hmot?  NE 

19. 
Má nemocnice zpracovaný plán krizové 

připravenosti? 
ANO 

20. 
Má nemocnice zpracovaný plán energetické 

bezpečnosti?  

ANO 

21. 
V nemocnice je osoba zabývající se řešením 

nouzového zásobování energií? 

ANO 

22. 
Provádějí se pravidelné kontroly a zkoušky 

ověření funkčnosti dieselagregátů? 

ANO 
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Součet otázek: 22 

Zodpovězených otázek 22 = počet hodnocených heuristik „H“ 

Součet výsledku = počet bodů = 0 „V“   

PZZ =  
𝑉+𝐻 

2 𝑥 𝐻 
 𝑥 100%  

PZZ =  
0+22 

2 𝑥 22 
 𝑥 100%   

PZZ = 0,50 x 100% = 50% 

Dle zvolené heuristické metody hodnocení je připravenost NRSB v oblasti 

nouzového zásobování energií 50 %. 

Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje, byla 

založena roku 1903 profesorem Bohuslavem Niederlem, prvním primářem 

nemocnice. V současné době nemocnice zajišťuje svými přibližně 1200 

zaměstnanci zdravotní péči v pěti pavilonech a spolu se specializovanými 

pracovišti má zřízen centrální a urgentní příjem v nově vybudovaném pavilonu 

Centra akutní medicíny. Disponuje celkem 531 lůžky akutní a následné péče. [57] 

Tabulka 6 SWOT analýza Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje (zdroj 

vlastní) 

S                SILNÉ STRÁNKY W              SLABÉ STRÁNKY  

Vlastnictví náhradního zdroje - DA Radiodiagnostické oddělení - 

nebudou funkční zobrazovací metody 

Vlastnictví – UPS, ZIS Oddělení centrální sterilizace - 

nebude v provozu, dopad na 

funkčnost centrálních operačních sálů 

Zajištění akutní péče pro oblast 

Kladna 

Omezené zásoby pohonných hmot  

do náhradních zdrojů na 10 hod. 
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Zpracovány všechny krizové plány 

včetně karet pro řešení KS 

Omezené zásoby PHM pro sanitní 

dopravu nemocnice 

Možnost rychlého napojení na 

ostrovní systém společnosti Alpiq 

Zastavení dodávek tepla  

od dodavatele (teplovod) 

Dodávky vody cisternami (2 dny) Není vlastní zásoba vody (pouze 

požární nádrž) 

O                  PŘÍLEŽITOSTI T                       HROZBY  

Ke krizovým plánům jako přílohu 

zpracovat karty pro řešení KS 

dlouhodobého výpadku dodávek 

elektrické energie 

Omezení zdravotní péče  

Smluvní zajištění dodávek 

pohonných hmot do náhradních 

zdrojů 

Omezení dodávek pohonných hmot 

nebo jejich nedodání do náhradních 

zdrojů 

Pravidelné kontroly, servisy, 

provozní zkoušky náhradních zdrojů 

Lidský faktor – zaměstnanci 

(nedostatek pracovní síly, panika) 

 Lidský faktor – obyvatelstvo 

(nekontrolovatelný příliv osob do ZZ) 

 Bezpečnostní hrozba v podobě 

trestné činnosti 

 

 Ze SWOT analýzy vyplývá, že silnou stránkou nemocnice je v případě 

řešení KS možnost rychlého napojení na ostrovní systém kladenské elektrárny 

Alpiq Generation (CZ), s.r.o., sídlícího v Kladně, která pomocí plynových turbín 

dokáže zprovoznit elektrickou síť „startem ze tmy“. ON Kladno by byla 

pravděpodobně první nemocnicí v pořadí ve SČK, u které by byly obnoveny 
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dodávky elektrické energie. Další silnou stránkou je vlastnictví dieselagregátu  

a dalších zabezpečovacích prvků v podobě UPS a dále ZIS na odděleních 

zajišťujících intenzivní péči. Slabou stránkou je omezené množství pohonných 

hmot do náhradních zdrojů přibližně na 10 hod. Současně je slabou stránkou také 

nedostatek pohonných hmot pro provoz sanitních vozů zajišťujících převozy 

pacientů. V případě dlouhodobého výpadku dodávek elektrické energie  

je vhodnou příležitostí nutnost smluvního zajištění dodávek PHM. Další silnou 

stránkou jsou zpracované krizové plány včetně karet pro řešení krizových 

situací. Jako příležitost ke stávajícím zpracovaným kartám je vypracování 

krizové karty pro KS dlouhodobého výpadku dodávek elektrické energie ve ZZ. 

Další slabou stránkou je závislost nemocnice na dodávkách tepla a vody. 

Nemocnice nemá vlastní kotelnu ani žádné záložní nádrže na vodu, pouze 

požární nádrž. Přesto jako silnou stránku uvádí zajištění náhradních dodávek 

vody do nemocnice po dobu dvou dnů. Další slabou stránkou je nepokrytí 

náhradními zdroji nemocnice jako jeden celek. V případě výpadku elektrické 

energie nebudou funkční zobrazovací metody na radiodiagnostickém oddělení  

a dále oddělení centrální sterilizace, které by mělo negativní dopad na funkčnost 

centrálních operačních sálů, což by mělo za následek omezení akutní péče. [58] 

Tabulka 7 Odpovědi na otázky pro heuristickou analýzu připravenosti Oblastní nemocnice Kladno, 

a.s., nemocnice Středočeského kraje (zdroj vlastní) 

Pořadové 

číslo otázky  

Otázka Odpověď 

1. 
Vlastní nemocnice náhradní zdroj dieselagregát  

v případě výpadku elektrické energie?  
ANO 

2. 
Je nemocnice jako celek zabezpečena náhradním 

zdrojem? 

NE 
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3. 

Pokud ne, má nemocnice zabezpečeno náhradním 

zdrojem všechny zdravotnické provozy 

nemocnice? 

NE 

4. 
Pokud ne, má nemocnice zabezpečena náhradním 

zdrojem oddělení akutní a intenzivní péče? 

ANO 

5. 
Pokud ne, má nemocnice zabezpečené náhradním 

zdrojem klinické laboratoře?  

ANO 

6. 

Pokud ne, má nemocnice zabezpečeno náhradním 

zdrojem oddělení zobrazovacích metod (CT, MR, 

RDG)? 

NE 

7. 
Pokud ne, má nemocnice zabezpečeno náhradním 

zdrojem všechny technické provozy nemocnice?  

NE 

8. 
Pokud ne, má nemocnice zabezpečenou 

náhradním zdrojem telefonní ústřednu?  

ANO 

9. 
Pokud ne, má nemocnice zabezpečenou 

náhradním zdrojem kuchyň?  

ANO 

10. 
Pokud ne, má nemocnice zabezpečenou 

náhradním zdrojem kotelnu nebo dodávky tepla? 

NE 

11. 
Jsou zdravotnické provozy ARO, JIP, COS 

zabezpečeny dalšími náhradními zdroji, např. ZIS? 

ANO 

12. 
Vlastní nemocnice kromě dieselagregátů další 

náhradní zdroje? 

ANO 

13. 
Má nemocnice zásoby pohonných hmot  

do náhradního zdroje?  

ANO 

14. Pokud ano, na 8 hodin? ANO 

15. Pokud ano, na 16 hodin? NE 

16. Pokud ano, na 24 hodin?  NE 
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17 
Má nemocnice smluvně zajištěné dodávky 

pohonných hmot? 
NE 

18. Má nemocnice vlastní sklad pohonných hmot?  NE 

19. 
Má nemocnice zpracovaný plán krizové 

připravenosti? 
ANO 

20. 
Má nemocnice zpracovaný plán energetické 

bezpečnosti?  

ANO 

21. 
V nemocnice je osoba zabývající se řešením 

nouzového zásobování energií? 

ANO 

22. 
Provádějí se pravidelné kontroly a zkoušky 

ověření funkčnosti dieselagregátů? 

ANO 

 

Součet otázek: 22 

Zodpovězených otázek 22 = počet hodnocených heuristik „H“ 

Součet výsledku = počet bodů = 4 „V“   

PZZ =  
𝑉+𝐻 

2 𝑥 𝐻 
 𝑥 100%  

PZZ =  
4+22 

2 𝑥 22 
 𝑥 100%   

PZZ = 0,59 x 100% = 59% 

Dle zvolené heuristické metody hodnocení je připravenost ON Kladno 

v oblasti nouzového zásobování energií 59 %. 

Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje, získala 

zakladatelem nemocnice Dr. Biemannem statut veřejnosti nemocnice v roce 1856. 

Nová nemocnice, postavena již na místě současné nemocnice, byla otevřena 

v roce 1898. V současné době poskytuje svými přibližně 1 070 zaměstnanci 

zdravotní péči pro spádovou oblast Kolín, Kutná Hora a Nymburk. Nemocnice 
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je pavilonového typu bez urgentního příjmu. Disponuje 541 lůžky akutní  

a následné péče. [59] 

Tabulka 8 SWOT analýza Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje 

S                SILNÉ STRÁNKY W              SLABÉ STRÁNKY  

Náhradní zdroje – 2 dieselagregáty  Nebude zajištěno teplo do ZZ 

Náhradní zdroje – UPS Omezené zásoby pohonných hmot  

do náhradních zdrojů 

Zabezpečení akutní péče nemocnice 

(ARO, JIP) - ZIS 

Nutnost náhradního zásobování 

pitnou vodou 

Zpracovaný plán energetické 

bezpečnosti, plán krizové 

připravenosti, evakuační plán  

Omezení provozu DZS  

Pracovník pro řešení nouzového 

zásobování energií 

OZM – funkčnost MR a CT závisí  

na kvalitě a výkonu DA  

Stravovací provoz napojen na DA  

Telefonní ústředna napojena na DA  

O                  PŘÍLEŽITOSTI T                       HROZBY  

Smluvní zajištění dodávek PHM  

do náhradních zdrojů  

Omezení zdravotní péče  

Pravidelné kontroly, servisy, 

provozní zkoušky náhradních zdrojů 

Omezení dodávek pohonných hmot 

nebo jejich nedodání do náhradních 

zdrojů 

Vytvoření skladu PHM pro DZS  Lidský faktor – zaměstnanci 

(nedostatek pracovní síly, panika) 
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 Lidský faktor – obyvatelstvo 

(nekontrolovatelný příliv osob do ZZ) 

 Bezpečnostní hrozba v podobě 

trestné činnosti 

 

 Ze SWOT analýzy vyplývá, že silnou stránkou nemocnice je vlastnictví 

dvou dieselagregátů a dalších zabezpečovacích prvků v podobě UPS a dále ZIS  

na odděleních zajišťujících intenzivní péči. Slabou stránkou je omezené množství 

pohonných hmot do náhradních zdrojů. V případě dlouhodobého výpadku 

dodávek elektrické energie je vhodnou příležitostí nutnost smluvního zajištění 

jejich dodávek. Z technických provozů je silnou stránkou napojení stravovacího 

úseku a telefonní ústředny na náhradní zdroj. Jako slabou stránku pro nemocnici 

je, že nemá vlastní zdroj tepla ani náhradní zdroj vody. Voda musí být do areálu 

nemocnice zajištěna náhradními dodávky. V případě výpadku tepla musí být 

nastaven režim pro co nejdelší udržení přijatelné teplotního komfortu  

pro pacienty. V zimním období je okamžitým řešením uzavření oken, použití 

dalších přikrývky a teplý pitný režim. Další slabou stránkou je omezení provozu 

dopravní zdravotní služby nemocnice z důvodu nedostatku PHM. Pro případný 

rozvoz pacientů domů proto nelze DZS využít. Jako vhodnou příležitost navrhuji 

vytvoření skladu PHM pro DZS. Další silnou stránkou jsou zpracované krizové 

plány a přítomnost pracovníka pro řešení nouzového zásobování energií. 

Tabulka 9 Odpovědi na otázky pro heuristickou analýzu připravenosti Oblastní nemocnice Kolín, a.s., 

nemocnice Středočeského kraje (zdroj vlastní) 

Pořadové 

číslo otázky  

Otázka Odpověď 

1. 

Vlastní nemocnice náhradní zdroj dieselagregát  

v případě výpadku elektrické energie?  
ANO 
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2. 
Je nemocnice jako celek zabezpečena náhradním 

zdrojem? 

NE 

3. 

Pokud ne, má nemocnice zabezpečeno náhradním 

zdrojem všechny zdravotnické provozy 

nemocnice? 

NE 

4. 
Pokud ne, má nemocnice zabezpečena náhradním 

zdrojem oddělení akutní a intenzivní péče? 

ANO 

5. 
Pokud ne, má nemocnice zabezpečené náhradním 

zdrojem klinické laboratoře?  

ANO 

6. 

Pokud ne, má nemocnice zabezpečeno náhradním 

zdrojem oddělení zobrazovacích metod (CT, MR, 

RDG)? 

NE 

7. 
Pokud ne, má nemocnice zabezpečeno náhradním 

zdrojem všechny technické provozy nemocnice?  

NE 

8. 
Pokud ne, má nemocnice zabezpečenou 

náhradním zdrojem telefonní ústřednu?  

ANO 

9. 
Pokud ne, má nemocnice zabezpečenou 

náhradním zdrojem kuchyň?  

ANO 

10. 
Pokud ne, má nemocnice zabezpečenou 

náhradním zdrojem kotelnu nebo dodávky tepla? 

NE 

11. 
Jsou zdravotnické provozy ARO, JIP, COS 

zabezpečeny dalšími náhradními zdroji, např. ZIS? 

ANO 

12. 
Vlastní nemocnice kromě dieselagregátů další 

náhradní zdroje? 

NE 

13. 
Má nemocnice zásoby pohonných hmot do 

náhradního zdroje?  

ANO 

14. Pokud ano, na 8 hodin? ANO 

15. Pokud ano, na 16 hodin? NE 
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16. Pokud ano, na 24 hodin?  NE 

17 
Má nemocnice smluvně zajištěné dodávky 

pohonných hmot? 
NE 

18. Má nemocnice vlastní sklad pohonných hmot?  NE 

19. 
Má nemocnice zpracovaný plán krizové 

připravenosti? 
ANO 

20. 
Má nemocnice zpracovaný plán energetické 

bezpečnosti?  

ANO 

21. 
V nemocnice je osoba zabývající se řešením 

nouzového zásobování energií? 

ANO 

22. 
Provádějí se pravidelné kontroly a zkoušky 

ověření funkčnosti dieselagregátů? 

ANO 

 

Součet otázek: 22 

Zodpovězených otázek 22 = počet hodnocených heuristik „H“ 

Součet výsledku = počet bodů = 2 „V“   

PZZ =  
𝑉+𝐻 

2 𝑥 𝐻 
 𝑥 100%  

PZZ =  
2+22 

2 𝑥 22 
 𝑥 100%   

PZZ = 0,54 x 100% = 54% 

Dle zvolené heuristické metody hodnocení je připravenost ON Kolín 

v oblasti nouzového zásobování energií 54 %. 

Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje, 

byla slavnostně otevřena roku 1895 a řádný provoz byl zahájen rok poté. Vedením 

nemocnice byl pověřen Dr. Kopfstein. V současné době nemocnice zajišťuje 

zdravotní péči pro spádovou oblast 100 000 obyvatel. Nemocnice je pavilonového 
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typu s centrálním příjmem a externími lůžkovými pracovišti. Disponuje  

618 lůžky akutní a následné péče. [60] 

Tabulka 10 SWOT analýza Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje 

(zdroj vlastní) 

S                SILNÉ STRÁNKY W              SLABÉ STRÁNKY  

Náhradní zdroje – dieselagregáty – 

funkčnost 20 hod. 

Omezené zásoby pohonných hmot  

do náhradních zdrojů 

Náhradní zdroje – UPS Není nezávislý záložní zdroj tepla 

Zabezpečení akutní péče (ARO, JIP) 

nemocnice ZIS 

Nedostatek záložních zdrojů UPS 

v pavilonech ZZ 

Zpracovaný plán energetické 

bezpečnosti, plán krizové 

připravenosti, evakuační plán  

Výtahy nemají záložní zdroje 

Záložní zdroj užitkové vody Centrální sterilizace a márnice nemá 

záložní zdroj  

Pracovník pro řešení nouzového 

zásobování energií 

Externí pracoviště bez záložních 

zdrojů (LDN, dětské centrum) 

O                  PŘÍLEŽITOSTI T                       HROZBY  

Smluvní zajištění dodávek PHM  

do náhradních zdrojů 

Omezení zdravotní péče  

Vybudování PHM hospodářství 

s centrálním doplňováním  

Omezení dodávek pohonných hmot 

nebo jejich nedodání do náhradních 

zdrojů 
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Na technickém oddělení vybudování 

dispečinku s nepřetržitým provozem 

pro řešení MU a KS 

Lidský faktor – zaměstnanci 

(nedostatek pracovní síly, panika) 

Úprava náhradního zdroje vody  

na pitnou vodu 

Lidský faktor – obyvatelstvo 

(nekontrolovatelný příliv osob do ZZ) 

Dovybavení záložními zdroji DA 

LDN a Dětské centrum 

Bezpečnostní hrozba v podobě 

trestné činnosti 

Pořízení záložního zdroje pro 

centrální sterilizaci 

 

Záložní zdroje tepla a TUV   

Úprava nouzového osvětlení   

Pravidelná praktická cvičení a 

návodná videa pro zaměstnance  

 

  

Ze SWOT analýzy vyplývá, že silnou stránkou nemocnice je vlastnictví 

dieselagregátů s funkčností na 20 hod.. Slabou stránkou je nepokrytí náhradními 

zdroji nemocnice jako celek. V případě výpadku elektrické energie nebude 

funkční oddělení zobrazovacích metod. I přesto, že je pokryto záložním zdrojem, 

metody typu CT, magnetická rezonance nebudou funkční z důvodu, že nelze 

zajistit stabilizovaný frekvenční průběh záložního zdroje.  Dalším pracovištěm, 

které není napojena na DA je oddělení centrální sterilizace. Z důvodu jeho 

nefunkčnosti bude omezen provoz operačních sálů. Externí pracoviště 

nemocnice LDN a Dětské centrum nevlastní náhradní zdroj. Vhodnou 

příležitosti do budoucna je dovybavení náhradních zdrojů pro oddělení centrální 

sterilizace a externích pracovišť. Slabou stránkou je i omezené množství 

pohonných hmot do náhradních zdrojů. V případě dlouhodobého výpadku 

dodávek elektrické energie je vhodnou příležitostí nutnost zajistit jejich dodávky 
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smluvním zajištěním nebo vybudování PHM hospodářství s centrálním 

doplňováním. Další silnou stránkou je zabezpečení ARO a JIP nemocnice ZIS  

a vlastnictví dalších zabezpečovacích prvků v podobě UPS, ale jejich nedostatek 

na odděleních zabezpečujících zdravotnickou péči uvádím jako slabou stránku. 

Silnou stránkou pro nemocnici je také záložní zdroj užitkové vody. Vhodnou 

příležitostí do budoucna je úprava tohoto zdroje na vodu pitnou  

a zajištěním tak soběstačnosti nemocnice po omezenou dobu. Z technických 

provozů je slabou stránkou také absence nezávislého náhradního zdroje tepla  

a absence náhradních zdrojů pro zabezpečení provozu výtahů v době KS 

zejména pro realizaci vnitřní evakuace. Proto je vhodnou příležitostí dovybavení 

výtahy UPS a zajištění tak pružnější a rychlejší vnitřní evakuace při řešení KS.  

[61] 

Tabulka 11 Odpovědi na otázky pro heuristickou analýzu připravenosti Oblastní nemocnice Mladá 

Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje (zdroj vlastní) 

Pořadové 

číslo otázky  

Otázka Odpověď 

1. 
Vlastní nemocnice náhradní zdroj dieselagregát  

v případě výpadku elektrické energie?  
ANO 

2. 
Je nemocnice jako celek zabezpečena náhradním 

zdrojem? 

NE 

3. 

Pokud ne, má nemocnice zabezpečeno náhradním 

zdrojem všechny zdravotnické provozy 

nemocnice? 

NE 

4. 
Pokud ne, má nemocnice zabezpečena náhradním 

zdrojem oddělení akutní a intenzivní péče? 

ANO 

5. 
Pokud ne, má nemocnice zabezpečené náhradním 

zdrojem klinické laboratoře?  

ANO 



78 

 

6. 

Pokud ne, má nemocnice zabezpečeno náhradním 

zdrojem oddělení zobrazovacích metod (CT, MR, 

RDG)? 

NE 

7. 
Pokud ne, má nemocnice zabezpečeno náhradním 

zdrojem všechny technické provozy nemocnice?  

NE 

8. 
Pokud ne, má nemocnice zabezpečenou 

náhradním zdrojem telefonní ústřednu?  

ANO 

9. 
Pokud ne, má nemocnice zabezpečenou 

náhradním zdrojem kuchyň?  

ANO 

10. 
Pokud ne, má nemocnice zabezpečenou 

náhradním zdrojem kotelnu nebo dodávky tepla?  

NE 

11. 
Jsou zdravotnické provozy ARO, JIP, COS 

zabezpečeny dalšími náhradními zdroji, např. ZIS? 

ANO 

12. 
Vlastní nemocnice kromě dieselagregátů další 

náhradní zdroje? 

ANO 

13. 
Má nemocnice zásoby pohonných hmot  

do náhradního zdroje?  

ANO 

14. Pokud ano, na 8 hodin? ANO 

15. Pokud ano, na 16 hodin? ANO 

16. Pokud ano, na 24 hodin?  NE 

17 
Má nemocnice smluvně zajištěné dodávky 

pohonných hmot? 
NE 

18. Má nemocnice vlastní sklad pohonných hmot?  NE 

19. 
Má nemocnice zpracovaný plán krizové 

připravenosti? 
ANO 
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20. 
Má nemocnice zpracovaný plán energetické 

bezpečnosti?  

ANO 

21. 
V nemocnice je osoba zabývající se řešením 

nouzového zásobování energií? 

ANO 

22. 
Provádějí se pravidelné kontroly a zkoušky 

ověření funkčnosti dieselagregátů? 

ANO 

 

Součet otázek: 22 

Zodpovězených otázek 22 = počet hodnocených heuristik „H“ 

Součet výsledku = počet bodů = 6 „V“   

PZZ =  
𝑉+𝐻 

2 𝑥 𝐻 
 𝑥 100%  

PZZ =  
6+22 

2 𝑥 22 
 𝑥 100%   

PZZ = 0,64 x 100% = 64% 

Dle zvolené heuristické metody hodnocení je připravenost ON Mladá 

Boleslav v oblasti nouzového zásobování energií 64 %. 

Oblastní nemocnice Příbram, a.s., nemocnice Středočeského kraje, byla 

založena roku 1881. V současné době nemocnice zajišťuje svými přibližně 1100 

zaměstnanci zdravotní péči pro 120 000 obyvatel spádové oblasti. Nemocnice  

je pavilonového typu s akutním příjmem a iktovým centrem a je rozložena do 

dvou areálů. Celkový lůžkový fond nemocnice představuje 455 lůžek akutní a 

následné péče. [62] 

 

 

 



80 

 

Tabulka 12 SWOT analýza Oblastní nemocnice Příbram, a.s., nemocnice Středočeského kraje 

(zdroj vlastní) 

S                SILNÉ STRÁNKY W              SLABÉ STRÁNKY  

Náhradní zdroje 4 DA - 

DA v areálu 1 s možností přepojování 

dle potřeby  

Omezené zásoby pohonných hmot  

do náhradních zdrojů 

Náhradní zdroje – UPS Nutnost náhradního zásobování 

pitnou vodou 

Zabezpečení akutní péče (ARO, JIP) 

nemocnice ZIS 

Radiodiagnostické oddělení - 

nebudou funkční zobrazovací metody 

Zpracovaný plán energetické 

bezpečnosti, plán krizové 

připravenosti, evakuační plán  

Omezení péče na dialyzačním 

oddělení 

Funkčnost stravovacího provozu 

v areálu 1 

Problematika odpadů 

 Nefunkčnost telefonní ústředny  

O                  PŘÍLEŽITOSTI T                       HROZBY  

Smluvní zajištění dodávek PHM  

do náhradních zdrojů 

Omezení zdravotní péče  

Navýšení zásob PHM  Omezení dodávek pohonných hmot 

nebo jejich nedodání do náhradních 

zdrojů 

Pravidelné kontroly, servisy, 

provozní zkoušky náhradních zdrojů 

Lidský faktor – zaměstnanci 

(nedostatek pracovní síly, panika) 
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Řešení funkčnosti telefonní ústředny 

napájením přes DA nebo nákupem 

baterií 

Lidský faktor – obyvatelstvo 

(nekontrolovatelný příliv osob do ZZ) 

Zajištění mobilních WC Bezpečnostní hrozba v podobě 

trestné činnosti 

  

Ze SWOT analýzy vyplývá, že silnou stránkou nemocnice v areálu 1  

je vlastnictví 3 dieselagregátů s možností přepojování podle potřeby a tím 

prodloužení provozuschopnosti vybraných pracovišť (např. JIP). Dva DA jsou 

ale zastaralé s nutností chlazení vodou při provozu. V případě, že nebudou 

zajištěny dodávky vody, bude jejich provoz omezen. Proto vhodnou příležitostí  

do budoucna je pořízení nových DA. Další DA se nachází v areálu 2. Slabou 

stránkou je jeho krátká provozní doba omezená pouze na 6 hodin z důvodu malé 

zásoby PHM. Na tento DA je napojeno oddělení dialýzy a interní JIP a je nutné 

řešit zabezpečení provozu těchto oddělení. Jako vhodnou příležitostí  

do budoucna je v areálu 2 navýšení zásob PHM pro tento DA nebo pořízení 

výkonnějšího DA. Další silnou stránkou je vlastnictví dalších zabezpečovacích 

prvků v podobě UPS a ZIS na odděleních zajišťujících intenzivní péči. 

Z technických provozů je silnou stránkou úsek stravování. V případě, že budou 

zajištěny dodávky plynu, bude nemocnice schopna zajistit stravu pro celou 

nemocnici, a to i v případě, kdy nebude funkční stravovací provoz v areálu 2. 

Bude ale nutné řešit zajištění dopravy stravy z areálu 1. Pokud nebude zajištěna 

dodávka plynu, stravování bude řešeno formou studené kuchyně. Další slabou 

stránkou nemocnice je nefunkčnost telefonní ústředny. Po vybití její záložních 

baterií nebude možné telefonní spojení do nemocnice i uvnitř nemocnice. 

Vhodnou příležitostí je proto napojení telefonní ústředny na náhradní zdroj nebo 

pořízení výkonnějších baterií. Slabou stránkou je problematika odpadů  
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nefunkčnost kanalizace. Vhodnou příležitostí k řešení je smluvní zajištění 

zapůjčení mobilních WC. [63] 

Tabulka 13 Odpovědi na otázky pro heuristickou analýzu připravenosti Příbram, a.s., nemocnice 

Středočeského kraje (zdroj vlastní) 

Pořadové 

číslo otázky  

Otázka Odpověď 

1. 
Vlastní nemocnice náhradní zdroj dieselagregát  

v případě výpadku elektrické energie?  
ANO 

2. 
Je nemocnice jako celek zabezpečena náhradním 

zdrojem? 

NE 

3. 

Pokud ne, má nemocnice zabezpečeno náhradním 

zdrojem všechny zdravotnické provozy 

nemocnice? 

NE 

4. 
Pokud ne, má nemocnice zabezpečena náhradním 

zdrojem oddělení akutní a intenzivní péče? 

ANO 

5. 
Pokud ne, má nemocnice zabezpečené náhradním 

zdrojem klinické laboratoře?  

ANO 

6. 

Pokud ne, má nemocnice zabezpečeno náhradním 

zdrojem oddělení zobrazovacích metod (CT, MR, 

RDG)? 

NE 

7. 
Pokud ne, má nemocnice zabezpečeno náhradním 

zdrojem všechny technické provozy nemocnice?  

NE 

8. 
Pokud ne, má nemocnice zabezpečenou 

náhradním zdrojem telefonní ústřednu?  

NE 

9. 
Pokud ne, má nemocnice zabezpečenou 

náhradním zdrojem kuchyň?  

ANO 

10. 
Pokud ne, má nemocnice zabezpečenou 

náhradním zdrojem kotelnu nebo dodávky tepla? 

ANO 
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11. 
Jsou zdravotnické provozy ARO, JIP, COS 

zabezpečeny dalšími náhradními zdroji, např. ZIS? 

ANO 

12. 
Vlastní nemocnice kromě dieselagregátů další 

náhradní zdroje? 

ANO 

13. 
Má nemocnice zásoby pohonných hmot  

do náhradního zdroje?  

ANO 

14. Pokud ano, na 8 hodin? ANO 

15. Pokud ano, na 16 hodin? ANO 

16. Pokud ano, na 24 hodin?  NE 

17 
Má nemocnice smluvně zajištěné dodávky 

pohonných hmot? 
NE 

18. Má nemocnice vlastní sklad pohonných hmot?  NE 

19. 
Má nemocnice zpracovaný plán krizové 

připravenosti? 
ANO 

20. 
Má nemocnice zpracovaný plán energetické 

bezpečnosti?  

ANO 

21. 
V nemocnice je osoba zabývající se řešením 

nouzového zásobování energií? 

ANO 

22. 
Provádějí se pravidelné kontroly a zkoušky 

ověření funkčnosti dieselagregátů? 

ANO 

 

Součet otázek: 22 

Zodpovězených otázek 22 = počet hodnocených heuristik „H“ 

Součet výsledku = počet bodů = 6 „V“   

PZZ =  
𝑉+𝐻 

2 𝑥 𝐻 
 𝑥 100%  

PZZ =  
6+22 

2 𝑥 22 
 𝑥 100%   
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PZZ = 0,64 x 100% = 64% 

Dle zvolené heuristické metody hodnocení je připravenost ON Příbram 

v oblasti nouzového zásobování energií 64 %. 

Tabulka 14 Připravenost nemocnic SČK na KS dlouhodobého výpadku dodávek elektrické energie 

(zdroj vlastní) 

Nemocnice NRSB ONKL ONKO ONMB ONP 

Připravenost 50 % 59 % 54 % 64 % 64% 

 

 

Obrázek 4 Graf připravenost nemocnic SČK na KS dlouhodobého výpadku dodávek elektrické energie 
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6 DISKUZE 

V této části diplomové práce jsou zhodnoceny výsledky výzkumného 

šetření. Byl analyzován aktuální stav připravenosti vybraných nemocnic 

Středočeského kraje na krizovou situaci dlouhodobého výpadku dodávek 

elektrické energie. Výzkumné šetření proběhlo formou SWOT analýzy  

a heuristické analýzy připravenosti těchto zdravotnických zařízení.  

Ve výsledkové části diplomové práce jsou vyobrazeny silné a slabé stránky 

vybraných nemocnic spolu s příležitostmi a hrozbami. Dále zodpovězenými 

otázkami pracovníky úseku krizového managementu je vyhodnocena 

připravenost nemocnic v oblasti vlastnictví náhradních zdrojů, pokrytí provozů 

nemocnic a zajištění dodávek pohonných hmot. V této diskusi se zaměřím  

na porovnání analýzy připravenosti vybraných zdravotnických zařízení 

s uskutečněným cvičením Blackout 2018. 

Z výsledků provedené analýzy připravenosti vybraných nemocnic 

vyplývá, že jako nezbytné pro řešení krizové situace dlouhodobého výpadku 

dodávek elektrické energie, je vlastnictví náhradního zdroje a tím možnost 

zajištění a udržení nepřerušeného poskytování zdravotní péče. Podle české 

technické normy pro zdravotnická zařízení ČSN 332000-7-710 mají lůžková 

zdravotnická zařízení za povinnost být vybavena náhradními zdroji. Všechny 

nemocnice zahrnuté do výzkumu uvedly jako svoji silnou stránku vlastnictví 

náhradních zdrojů v podobě dieselagregátů zabezpečující pokrytí zdravotnické 

péče a technického zázemí nemocnic. Nemocnice podle svých velikostí disponují 

minimálně jedním dieselagregátem. Nicméně všechny uvedené nemocnice 

současně uvádí jako slabou stránku nepokrytí těmito náhradními zdroji 

nemocnici jako celek. Z uskutečněného cvičení vyplynulo, že v každé z těchto 

nemocnic se nachází provoz, zdravotnický či technický, který náhradním 

zdrojem není zabezpečen. Jako nejzásadnější nedostatečnost považuji v případě 
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KS odpojení zobrazovacích metod na radiodiagnostických oddělení a tím 

omezení poskytování akutní péče z důvodu vysokých energetických nároků  

a dieselagregát by tuto zátěž nezvládl pokrýt. Znamená to, že v případě výpadku 

elektrické energie dochází k vypnutí zobrazovacích metod jako je CT, MR, 

rentgen a nebude možno provádět výkony na těchto přístrojích. V některých 

zdravotnických zařízeních sice disponují mobilními rentgeny s možností 

maximálního počtu provedených vyšetření přibližně 15 výkonů (do vybití 

baterií) a ultrazvukem, což je ale zcela nedostačují. V této souvislosti bude také 

nezbytná součinnost se zdravotnickou záchrannou službou, protože nemožnost 

provádět tato vyšetření, bude mít zejména dopad na péči o traumatologické 

pacienty nebo na pacienty po cévní mozkové příhodě. Navrhuji proto, aby v kraji 

do budoucna bylo alespoň jedno funkční pracoviště zobrazovacích metod,  

aby právě na toto pracoviště mohla ZZS soustředěně směřovat s cílem zajištění 

péče o tyto pacienty, a aby toto bylo současně zapracováno do krizového plánu 

kraje. [64] [65] 

Další slabou stránkou vyplývající z analýzy je nefunkčnost zásadních 

technických provozů jako je stravovací provoz, telefonní ústředna a výtahy.  

Co se týká zajištění dodávek tepla, vody a plynu, tak tato diplomová práce tyto 

otázky podrobněji neřeší. Pouze se zabývá otázkou vlastnictví náhradních zdrojů 

vody a vlastnictvím zdroje tepla (kotelny) a jejich napojení na náhradní zdroj. 

Funkčnost telefonní ústředny je v nemocnici klíčová. Z tohoto důvodu  

je nezbytné, aby i v případě krizové situace fungovala jako prostředník krizové 

komunikace uvnitř i navenek. V případě výpadku elektrické energie budou  

v provozu pouze ty telefonní ústředny, které jsou napojeny na náhradní zdroj. 

Z analýzy vyplynulo, že dvě nemocnice nemají dlouhodobě zabezpečenou 

funkčnost telefonní ústředny a po vybití jejich baterií přestanou fungovat. Jako 

nejvýhodnější řešení shledávám v pořízení benzinových elektrocentrál a jejich 

napojení v případu výpadku elektrické energie na tyto elektrocentrály. 
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V případě, že by nefungovalo spojení navenek, bude zajištěno alespoň vnitřní 

spojení napříč celou nemocnicí, které je pro rychlé řešení krizové situace zásadní. 

Cvičení prokázalo funkčnost mobilních operátorů na šest hodin, poté došlo 

k jejich výpadku. Proto je nezbytné zachovat funkčnost pevných linek, které 

budou fungovat všude tam, kde bude telefonní ústředna napojena na náhradní 

zdroj a bude tak zabezpečena alespoň jeden ze způsobů krizové komunikace.  

Stravovací provoz je mimo jedné nemocnice v případku této krizové 

situace zabezpečen napojením na náhradní zdroj. Spolu s elektrickou energií 

je ale tento provoz závislý na dodávkách plynu. Z toho vyplývá, že pokud budou 

tyto dvě energie k dispozici, jsou nemocnice schopny poskytnout pacientům  

a zaměstnancům teplou stravu, teplé nápoje apod. V opačném případě nastane 

přechod na studenou stravu. Co se týká otázky zásob potravin v nemocnicích, 

tak na základě zjištěných informací mají všechny posuzované nemocnice zásoby 

potraviny přibližně na 3 až 5 dní, což hodnotím jako dostatečnou dobu než bude 

případně zahájen krajem výdej přídělových lístků a zboží při dlouhodobém 

trvání krizového stavu. [66] 

Další otázkou k řešení je zabezpečení výtahů v případě výpadku dodávek 

elektrické energie. Napříč všemi nemocnice se nacházejí výtahy, které nejsou 

napojeny na náhradní zdroj, a ve spojení s touto KS dojde k jejich odstavení. 

Výjimkou jsou výtahy evakuační, které musí být na základě ČSN 27 4011 

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů 

určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů - Evakuační výtahy, vybaveny 

zdroji nepřerušovaného napájení UPS, ale jejich funkčnost je omezena pouze  

na dobu 45 minut. Tím se velmi omezí chod nemocnice, například v souvislosti 

s následnou nutnou vnitřní evakuací v rámci omezení zdravotní péče  

a sestěhování pacientů do určených pater, což bude velmi fyzicky a technicky 

náročné, proto funkčnost výtahů by byla pro vnitřní evakuaci a nečekanou jinou 
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evakuaci přínosná. Dalším problémem při nefunkčnosti výtahů by bylo nutné 

vyřešit náhradním způsobem rozvoz stravy pro pacienty v pavilonech 

nemocnice, například roznosem stravy vybranými zaměstnanci. [67] 

Dalšími prvky ochrany v případě výpadku elektrické energie ve všech 

nemocnicích jsou zdravotnické izolované soustavy zkráceně ZIS umístěné  

na odděleních intenzivní péče. Zejména se jedná o Anesteziologicko-resuscitační 

oddělení a jednotky intenzivní péče různých odborností. Povinnost ZIS  

ve zdravotnickém zařízení vyplývá z ČSN 332000-7-710. Tyto ZIS jsou nepřetržitě 

napájeny z nemocničních dieselagregátů a v případě ukončení jejich provozu 

jsou schopny ještě další tři hodiny napájet elektrickou energií přístroje  

na uvedených oddělení. Zdravotní provozy intenzivní péče jsou tedy současně 

chráněny jak napojením na náhradní zdroje dieselagregáty, tak i ZIS. 

Z provedeného výzkumy vychází, že všechny hodnocené nemocnice mají 

zabezpečenou intenzivní péči dvěma druhy náhradních zdrojů, což hodnotím za 

dostatečné a znamená to, že Středočeský kraj má zabezpečenou intenzivní péči 

v rámci všech svých spádových oblastí a ve spolupráci se zdravotnickou 

záchrannou službu je tím zajištěna péče pro akutní pacienty vyžadující intenzivní 

péči v celém kraji.  [64] 

Pro funkčnost a zabezpečení chodu nemocnic je tedy nutností vlastnictví 

dieselagregátů. S tím je spojena otázka řešení pravidelných dodávek pohonných 

hmot do těchto náhradních zdrojů. Cvičení ukázalo, že v případě 

osmihodinového výpadku elektrické energie, kdy došlo následně k obnově její 

dodávek, jsou nemocnice schopny v omezené míře fungovat a zásoby PHM jsou 

dostačující. Nicméně cvičení dále ukázalo, že již v samém počátku vzniku této 

krizové situace, musí nemocnice obratem řešit dodávky PHM do náhradních 

zdrojů, jelikož nelze dopředu předpokládat, za jak dlouhou dobu budou 

dodávky elektrické energie obnoveny. Dle scénáře cvičení bylo zástupcům 
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nemocnice sděleno přes krizový štáb kraje v 1:20 hod. od počátku KS, že nastal 

stav nouze v energetice. Po dalších čtyřiceti minutách rozhodují ředitelé 

nemocnic o redukci spotřeby elektrické energie ve svých zdravotnických 

zařízeních s cílem snížit spotřebu PHM v DA. Ve skutečnosti by ale vedení 

nemocnice o vzniku KS vědělo podstatně dříve.  V momentu výpadku dodávek 

elektrické energie pracovníci určení pro řešení nouzových dodávek elektrické 

energie  ve ZZ již získávají první informace od ČEZ o pravděpodobné 

dlouhodobosti tohoto výpadku, což je obrovským přínosem pro samotná 

zařízení, protože již v předstihu se může řešit omezení spotřeby elektrické 

energie v nemocnicích.  

Již od počátku vzniku této KS je nutné řešit dodávky PHM, jelikož jak 

z výzkumu vzešlo, všechny hodnocené nemocnice mají omezené množství PHM  

a ani jedna z nemocnic nevlastní sklad PHM se zásobami nafty pro provoz DA.   

Jak z dotazníků vyplynulo, dvě nemocnice disponují množství pouze na 8 hodin  

při 100% provozu. Nejvíce zabezpečenou nemocnicí, co se týká do množství 

zásob PHM je Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského 

kraje, která disponuje zásobami PHM až na 20 hod. Nicméně, aby byla zachovaná 

péče v celém Středočeském kraji, je prvotním zájmem zabezpečit provoz ve všech 

páteřních nemocnicích. Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice SČK,  

má výhodu v tom, že v samotném městě Kladno se nachází společnost Alpiq 

Generation (CZ), s.r.o., vlastnící elektrárnu se schopností startu ze tmy  

a umožňující tak obnovení dodávek elektrické energie. Tato nemocnice by byla 

s pravděpodobností prvním ZZ v kraji, ve kterém by byly dodávky elektrické 

energie obnoveny. Nicméně není možné na tuto skutečnost spoléhat a je nutné, 

aby i tato nemocnice měla včas zajištěny dodávky PHM do svého DA,  

což znamená dříve než do 8 hodin od vzniku KS. V rámci cvičení, i přes to,  

že provoz DA a zásoby PHM byly v jednotlivých nemocnicích různé, požádala 

všechna tato ZZ o pomoc krizový štáb kraje o dodání PHM cca přibližně ve čtvrté 
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hodině od počátku vzniku KS. Otázkou je, kdo a jakým způsobem by dodávky 

PHM do náhradních zdrojů nemocnic zajišťoval. V ČR prioritně zajišťuje 

skladování, přepravu a prodej ropných produktů akciová společnost ČEPRO, 

která současně chrání i zásoby státních hmotných rezerv. V současné době však 

nemá ani jedna z hodnocených nemocnic uzavřenou smlouvu na přednostní 

zásobování PHM při vzniku této krizové situace. Jelikož toto hodnotím za zcela 

zásadní a prioritní věc k řešení, navrhuji, aby tato otázka nebyla řešena 

jednotlivými nemocnice samostatně, ale aby byla řešena jednotně za všechny 

nemocnice na úrovni kraje nebo na úrovni ústřední za všechna lůžková 

zdravotnická zařízení v České republice. Nemocnice sice požádaly o pomoc 

krizový štáb kraje o nouzové dodávky PHM, ale v případě výpadku jakékoliv 

komunikace (dle scénáře cvičení po 6 hodinách) nebude možné krizový štáb 

oslovit a současně to vidím jako zdlouhavý krok pro okamžitou pomoc 

nemocnicím. Řešení spatřuji právě ve smluvním zajištěním s dodavatelem PHM, 

který by obratem v případě KS na zažádání zajistil mimořádné dodávky PHM 

do ZZ. Prvotní krok, který alespoň cvičení Blackout 2018 docílilo, byl takový,  

že zástupci ČEPRA navštívili jednotlivé nemocnice k řešení otázky nouzového 

zásobování PHM. Výstupem byl zpracovaný dotazník soběstačnosti  

za jednotlivé nemocnice obsahující popis jednotlivých DA včetně umístění  

a velikostí nádrží na PHM, potřebné požadované množství PHM, přístupové 

cesty k DA pro techniku dopravující PHM. Toto hodnotím jako přínos 

uskutečněného cvičení. Jako zásadní a prioritní úkol ze cvičení tedy vyplynula 

nutnost smluvního zajištění dodávky pohonných hmot do náhradních zdrojů. 

Další oblastí řešení této KS je zajištění bezpečnosti v celém areálu 

nemocnice. Z důvodu zesílení tlaku z venku, zvýšeného příjmu nemocných, kteří 

přijedou nebo přijdou pěšky a současně vzniklé paniky, chaosu, bude nutné 

nemocnice zabezpečit a chránit. Nebudou fungovat bezpečnostní závory, 

kamery apod. Bude nutné posílit ostrahu zdravotnických zařízení 
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bezpečnostními agenturami nebo přímo bezpečnostními složkami při vstupech 

do nemocnic. Dále budou muset být pod ochranou prostory, které budou v rámci 

vnitřní evakuace prázdné nebo nebudou v provozu, také lékárny a místa 

s umístěnými potravinami a vodou, které se mohou stát terčem kriminální 

činnosti.  

Pro přípravu a řešení krizových situací je důležité krizové plánování. 

V knize Řízení rizik při poskytování zdravotních služeb je uvedeno, že je nutný 

aktivní přístup s možností vyhledávání rizik předem, jejich soustavné 

přehodnocování a hledání potenciálních kritických situací s vyhodnocováním 

událostí již nastalých.  I přesto, že tato KS ještě nenastala, se jeví každé řešení jako 

správné. Až samotná KS ukáže, jak jsou jednotlivá zdravotnická zařízení na tuto 

KS připravena. Nemocnice v současné době dokáží zhodnotit pouze hodinové 

výpadky a ty jsou schopny vlastními silami zvládnout. Proto alespoň v rámci 

uskutečněného cvičení se zdravotnická zařízení zaměřila na prověření postupů 

stanovených v plánu krizové připravenosti a v plánu energetické bezpečnosti, 

které identifikuje výpadek dodávek elektrické nemocnice jako jednu z možných 

KS a popisuje řešení této KS. Na základě výstupů ze cvičení vzešlo několik 

návrhů na úpravu stávajících krizových plánů. Jednou z úprav krizových plánů 

je ta, že nemocnice při řešení této KS byla pro přehlednost rozdělena  

na zdravotnickou část nemocnice a provozně-technickou část, které byly dále 

rozčleněny na další jednotlivé zdravotnické a technické úseky. Dále bylo řešení 

KS rozděleno dle časového sledu na několik fází. Na krátkodobou fázi týkající se 

několika hodin, kdy nemocnice kromě provozů nenapojených na náhradní zdroj 

funguje nepřetržitě dál. Další fází je střední doba trvání, kdy se již musí řešit 

úspora PHM do DA, aby chod nemocnice byl zajištěn na co nejdelší dobu,  

a již se začíná řešit otázka omezení zdravotní péče. Poslední fází je trvání KS 

dlouhodobě. Na tu navazují dva zpracované scénáře. Scénář č. 1,  

který představuje řešení KS v případě, že nebudou zajištěny dodávky PHM pro 
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doplnění náhradních zdrojů DA. Scénář č. 2, kdy dodávky PHM zajištěné budou 

a nemocnice budou v omezeném režimu pracovat nepřetržitě dál. [68] 

I přesto, že se nemocnice zatím nedostala do situace řešení krizové situace 

dlouhodobého výpadku elektrické energie, při simulovaném cvičení prokázala 

připravenost pro úspěšné řešení této události jak po stránce personální tak i odborné. 

Při tomto simulovaném cvičení si ale ověřila pouze technickou připravenost nikoliv 

působení lidského faktoru v podobě přístupu zaměstnanců a pacientů a případné 

vzniklé paniky. Nedokáže se v současně době posoudit a odhadnout, jak se 

zachovají sami zaměstnanci až tato KS nastane. Otázky, které vzešly k řešení nebo k 

zamyšlení, jak bude probíhat střídání směn kvůli omezené dopravě, zda budou chtít 

zaměstnanci být se svými rodinami nebo zda setrvají pracovně na svých odděleních. 

Co nastane ale s velkou pravděpodobností určitě? V rámci řešení KS dojde  

ke změnám pracovních pozic a zaměstnanci budou po dobu trvání KS operativně 

přesunuti na potřebná místa k zajištění zdravotní péče a dalších provozních činností. 

Například personál z uzavřených oddělení bude vypomáhat na provozuschopných 

odděleních, THP zaměstnanci budou vypomáhat např. v administraci  

na odděleních, kdy nebude funkční NIS, další zaměstnanci budou pomáhat při 

vnitřní evakuaci pacientů nebo budou fungovat jako spojky při předávání informací, 

léků, potravin, vody na a mezi odděleními.  

Cvičení také prověřilo, kolik by bylo možné v nejbližších hodinách propustit 

pacientů. Při výpadku dodávek elektrické energie dojde k redukci činnosti  

na operačních sálech a budou zrušeny plánované operace. Tito pacienti by byli 

propuštěni. Faktor, který současně ovlivňuje vnitřní evakuaci je aktuální obložnost 

lůžek. Hodnocené nemocnice si v rámci cvičení zpracovaly aktuální denní obložnost 

v rámci svých lůžkových oddělení a vyhodnotili, kolik ten den měly celkový počet 

hospitalizovaných pacientů a kolik měly volné lůžkové kapacity, což by bylo 

podkladem pro zahájení vnitřní evakuace a sestěhování pacientů podle podobné 

poskytované zdravotní péče. Interní oddělení by bylo sestěhované spolu 
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s neurologickým oddělením, oddělení gynekologie spolu s porodnicí, dětským  

a novorozeneckým oddělením. Chirurgické oddělení pak spolu s oddělením ORL  

a ortopedickým. Oddělení, která by podle mého názoru zůstala plná, jsou oddělení 

následné a dlouhodobé ošetřovatelské péče. Na těchto odděleních jsou 

hospitalizovaní pacienti převážně nemohoucí s nutností zajištění 24 hodinové péče. 

Rodiny uvítají, pokud budou moci jejich rodinný příslušníci zůstat hospitalizováni 

v nemocnicích, kde o ně bude postaráno a budou jim zajištěny základní životní 

potřeby a zdravotní péče.  

Z výsledků obou hodnotících metod je patrné, že ani jedna z hodnocených 

nemocnice, není stoprocentně připravena na krizovou situaci dlouhodobého 

výpadku dodávek elektrické energie. Ve SWOT analýze každá z hodnocených 

nemocnic ukázala svá slabá místa, na která je nutné se zaměřit a najít  

do budoucna řešení, až již například v dovybavení náhradními zdroji, v řešení 

napojení dalších provozů na náhradní zdroj nebo smluvním zajištěním dodávek 

PHM.  Nicméně uskutečněným cvičeným se ukázalo, že v případě, kdy nebudou 

zajištěny dodávky PHM, nebudou nemocnice schopny do 24 hod. provozu, 

zdravotní péče bude postupně omezována až na pouhé provádění nezbytně 

nutných život zachraňujících úkonů. V opačném případě, kdy nemocnice budou 

mít zajištěn stálý přísun pohonných hmot, budou schopny sice v omezené míře, 

ale nepřetržitě poskytovat zdravotní péči i nadále. 
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Obrázek 5 Graf omezení zdravotní péče bez zajištění dodávek PHM 

 

 

Obrázek 6 Graf omezení zdravotní péče se zajištěním dodávek PHM 
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7 ZÁVĚR 

Diplomová práce měla stanovena jeden cíl a tři hypotézy. Cílem bylo 

provedení analýzy připravenosti vybraných lůžkových zdravotnických zařízení 

Středočeského kraje na krizovou situaci dlouhodobého výpadku dodávek 

elektrické energie. Tento cíl byl splněn porovnáním aktuální připravenosti 

vybraných nemocnic s uskutečněným cvičením Blackout 2018. Zjistili jsme,  

že hodnocená zdravotnická zařízení nejsou dostatečně připravena na tuto 

krizovou situaci. Nemocnice sice mají dostatečné technické vybavení v podobě 

dieselagregátů, UPS, ZIS, pro případný dlouhodobý výpadek dodávek 

elektrické energie, čímž byla hypotéza 1 potvrzena, ale ani jedna z nich není 

zabezpečena jako celek. Tím se potvrzuje hypotéza 2, že v každé nemocnice se 

nachází provoz, ať zdravotnický nebo technický, který není napojen na náhradní 

zdroj, a tím není zabezpečen jeho provoz. V oblasti vlastnictví dostatečných 

zásob PHM pro provoz náhradních zdrojů v nemocnicích byla hypotéza 3 

potvrzena částečně. Nemocnice, vyjma Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., 

nemocnice Středočeského kraje, a částečně Oblastní nemocnice Příbram, a.s., 

nemocnice Středočeského kraje, nemají při 100% zátěži zásoby pohonných hmot 

pro náhradní zdroje na dobu výpadku dodávek elektrické energie delší než  

8 hodin. V případě omezení zdravotní péče a nastavení úsporného režimu  

je možné dobu prodloužit o několik hodin. Jako klíčové pro zabezpečení 

připravenosti nemocnic na dlouhodobý výpadek dodávek elektrické energie je 

nezbytné smluvní zajištění pravidelných dodávek PHM do náhradních zdrojů 

do těchto zdravotnických zařízení. V případě, že by nebyly dodávky PHM 

zajištěny, budou nemocnice postupně omezovat poskytování zdravotních služeb 

až na minimum, což představuje omezení zdravotní péče až na pouze život 

zachraňující výkony. V opačném případě, kdy dodávky PHM budou zajištěny, 

nemocnice budou schopny, i když v omezené míře, ale nepřetržitě poskytovat 

zdravotní péči a nadále.  
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8 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

ASEK Aktualizace státní energetické koncepce  

CISM Critical Incident Stres Management  

ČEPS Česká energetická přenosová soustava  

ČEZ České energetické závody 

ČSN Česká technická norma  

ČR  Česká republika 

DZS Dopravní zdravotní služba  

EU  Evropská unie 

IZS  Integrovaný záchranný systém 

KHS Krajská hygienická stanice 

KI  Kritická infrastruktura 

MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu  

MZ ČR  Ministerstvo zdravotnictví České republiky 

NATO Organizace Severoatlantické smlouvy 

OBSE Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě 

OKŘ Orgán krizového řízení 

ON  Oblastní nemocnice 

OOVZ  Orgán ochrany veřejného zdraví  

ORP Obec s rozšířenou působností 

OSN Organizace spojených národů 

OZE Obnovitelné zdroje energie 

OZM Oddělení zobrazovacích metod 

PKP Plán krizové připravenosti 

SEK Státní energetická koncepce 

UCTE Unie pro koordinaci přenosu elektřiny 

UPS Uninterruptible Power Supply 

STČ Středočeský kraj 
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ZIS  Zdravotnická izolovaná soustava 

ZOS Zdravotnické operační středisko  

ZZ   Zdravotnické zařízení 

ZZS  Zdravotnická záchranná služba  
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