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PŘI MU/ KS S DOPADEM NA CELKOVÝ CHOD NEMOCNICE, 
PŘECHÁZÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ DO KRIZOVÉHO REŽIMU, 
KTERÝ ŘÍDÍ 
JEJÍ KRIZOVÝ ŠTÁB.
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KRIZOVÁ DOKUMENTACE

NA ZÁKLAD Ě ANALÝZY VNĚJŠÍCH A VNITŘNÍCH HROZEB SE ZPRACOVÁVAJÍ  
PLÁNY:

Traumatologický, Evakua ční, Pandemický, Dekontamina ční, Vnit řní havarijní.



KRIZOVÁ DOKUMENTACE – KRIZOVÉ OPERAČNÍ POSTUPY KOP

• Cílem Krizových operačních postupů je dosáhnout
nezpochybnitelné krizové připravenosti zdravotnického
zařízení na řešení mimořádných událostí a krizových situací,
tj. připravit prostředí pro řízení nemocnice i za výše
uvedených podmínek.

• Při MU a KS nelze improvizovat, či spoléhat na schopnosti
konkrétního jedince a aktuálnost papírových plánů krizové
připravenosti, ale je potřeba postupovat pro daný typ události
v definované posloupnosti kroků, rychle a pružně reagovat
a zajistit efektivní komunikaci s vlastními zaměstnanci či
dalšími subjekty a složkami IZS.



KRIZOVÁ DOKUMENTACE – KRIZOVÉ OPERAČNÍ POSTUPY KOP

KOP vycházejí z analýzy rizik – vn ějších i vnit řních ohrožení
přehled vnějších ohrožení

• živelní pohromy a p řírodní katastrofy, 

• průmyslové havárie,

• radia ční havárie, 

• havárie dopravních prost ředků (pozemní a letecké dopravy),

• teroristické hrozby a útoky výbušnými a ho řlavými látkami či 
CBRN

Krizová rizika zdravotnických za řízení

• Narušení dodávek lé čiv

• Epidemie

• Nedostatek pitné vody



KRIZOVÁ DOKUMENTACE – KRIZOVÉ OPERAČNÍ POSTUPY KOP

přehled vnit řních ohrožení

• Hlášený požár
• nález zbraně a nebezpečné látky,
• napadení osoby či skupiny osob,
• technická havárie strojních a technologických 

komponentů nemocničních systémů,
• havárie v rámci poruch inženýrských sítí,
• výron toxických par a plynů,
• teroristický čin
• další
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KRIZOVÁ DOKUMENTACE – KRIZOVÉ OPERAČNÍ POSTUPY KOP
Nález zbraně, střeliva , výbušniny
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KRIZOVÁ PŘIPRAVENOST

Fakultní nemocnice Brno v rámci krizové připravenosti, plánuje,

realizuje a vyhodnocuje cvičení zaměřená na MU/KS, která

byla vyhodnocena FN Brno jako reálná. Tuto reálnost umocňuje

součinností se složkami IZS.

Realizace probíhá na základě ročního plánu,
- přípravu a organizaci zajišťuje OKP,
- odbornou stránku posuzují rozhodčí a pozorovatelé,
- ověřuje nastavené postupy v krizové dokumentaci:



CVIČENÍ ZAMĚŘENÁ NA MU/KS  
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NÁLEZ PODEZŘELÉ ZÁSILKY - OBÁLKA S BÍLÝM PRÁŠKEM 



NÁLEZ PODEZŘELÉHO PŘEDMĚTU 
NÁSTRAŽNÝ VÝBUŠNÝ SYSTÉM 



KRÁDEŽE ZA BÍLÉHO DNE – BEZPEČNÁ NEMOCNICE 
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Ing. Antonín Koukal

DĚKUJE ZA VAŠI  POZORNOST


