
SOUČASNÉ KLÍČOVÉ SOUČASNÉ KLÍČOVÉ 
SMĚRY SMĚRY 

V OBLASTI V OBLASTI V OBLASTI V OBLASTI 
BEZPEČNOSTNÍHO BEZPEČNOSTNÍHO 

VÝZKUMUVÝZKUMU





Státní ústav jaderné, chemické Státní ústav jaderné, chemické 
a biologické ochrany, v.v.i.a biologické ochrany, v.v.i.

Jihočeská univerzitaJihočeská univerzita
Zdravotně sociální fakultaZdravotně sociální fakulta
katedra radiologie a toxikologiekatedra radiologie a toxikologie

České vysoké učení technickéČeské vysoké učení technické
Fakulta biomedicínského inženýrstvíFakulta biomedicínského inženýrství
katedra lékařských a humanitních oborůkatedra lékařských a humanitních oborů







Bezpečnostní výzkum se systematicky Bezpečnostní výzkum se systematicky 
a systémově zabývá zvyšováním úrovně a systémově zabývá zvyšováním úrovně 
bezpečnosti společnosti jako nutné bezpečnosti společnosti jako nutné 
podmínky jejího trvale udržitelného podmínky jejího trvale udržitelného 
rozvoje. rozvoje. 

interdisciplinární charakter 
ü technický
ü exaktní
ü přírodní
ü lékařský
ü společenský



Meziresortní koncepce bezpečnostního Meziresortní koncepce bezpečnostního 
výzkumu a vývoje ČR do roku 2015výzkumu a vývoje ČR do roku 2015

Cílem je identifikace priorit a hlavních strategických Cílem je identifikace priorit a hlavních strategických 
směrů rozvoje bezpečnostního výzkumu v ČR a vymezení směrů rozvoje bezpečnostního výzkumu v ČR a vymezení 
rámce pro efektivní využívání státní podpory rámce pro efektivní využívání státní podpory výzkumu výzkumu 
a a vývoje vývoje v této v této oblasti. oblasti. a a vývoje vývoje v této v této oblasti. oblasti. 



základnízákladní prioritypriority::

•• bezpečnostbezpečnost občanůobčanů;;
•• bezpečnostbezpečnost kritickýchkritických infrastrukturinfrastruktur;;
•• krizovýkrizový managementmanagement;;•• krizovýkrizový managementmanagement;;
•• predikcepredikce aa scénářescénáře;;
•• informovanostinformovanost;;
•• identifikaceidentifikace lidílidí aa prostředkůprostředků;;
•• inovaceinovace;;
•• koordinacekoordinace výzkumnévýzkumné strategiestrategie aa implementaceimplementace



Negativa současného stavu Negativa současného stavu 
bezpečnostního výzkumu ČR bezpečnostního výzkumu ČR 

v není doceněno místo a úloha bezpečnostního výzkumu; 
v v Bezpečnostní strategii ČR není formulována strategie 

výzkumu a vývoje pro oblast bezpečnosti státu a jeho 
obyvatel;

v problematika bezpečnostního výzkumu nebyla dosud 
předmětem pozornosti centrálních orgánů;předmětem pozornosti centrálních orgánů;

v rozdílnost názorů na místo a úlohu bezpečnostního výzkumu 
v rámci Bezpečnostního systému ČR ztěžuje koordinaci a 
jednotné usměrňování jeho aktivit;

v nejsou rozpracovány teze a modely bezpečnostního výzkumu;
v nejsou vytvořeny žádoucí podmínky pro spolupráci s orgány a 

organizacemi NATO a EU se zaměřením na výzkum v oblasti 
bezpečnosti;

v není dostatečně rozvinuta infrastruktura bezpečnostního 
výzkumu.



¶¶ identifikaciidentifikaci;;
¶¶ prevenciprevenci;;

Formy bezpečnostního výzkumu musí Formy bezpečnostního výzkumu musí 
být zaměřeny především na:být zaměřeny především na:

¶¶ prevenciprevenci;;
¶¶ osvětuosvětu;;
¶ předvídavostpředvídavost;;
¶¶ ochranuochranu;;
¶¶ obranuobranu;;
¶¶ řešenířešení důsledkůdůsledků;;
¶¶ odstraňováníodstraňování následkůnásledků..



VĚDECKOVĚDECKO--TECHNICKÉ TECHNICKÉ 
CENTRUM PŘÍBRAMCENTRUM PŘÍBRAM

se zaměřením na problematiku bezpečnostního 
výzkumuvýzkumu



v technického a softwarového rozvoje;
v medicínsko-biologických a fyzikálních 

poznatků;poznatků;
v ekonomicko-společenských analýz;
v edukační a vědecko-výchovnou činnost;
v poradenská a konzultační činnost.



vv vývoj nových profylaktických antidot; vývoj nových profylaktických antidot; 
vv vývoj nových biodozimetrických postupů;vývoj nových biodozimetrických postupů;
vv výzkum chemických reakcí a vývoj technologií výzkum chemických reakcí a vývoj technologií vv výzkum chemických reakcí a vývoj technologií výzkum chemických reakcí a vývoj technologií 

pro polní a laboratorní analýzu pro polní a laboratorní analýzu BCHLBCHL;;
vv studium a vývoj dekontaminačních prostředků;studium a vývoj dekontaminačních prostředků;
vv rozpracování metodiky rozpracování metodiky TOXALSTOXALS;;
vv problém možného importu vysoce nebezpečné problém možného importu vysoce nebezpečné 

nákazy.nákazy.





vv studium adaptace organizmu;studium adaptace organizmu;
vv studium optimálních nutričních návyků;studium optimálních nutričních návyků;
vv hojení ran v extrémních podmínkách;hojení ran v extrémních podmínkách;

STUDIUM PATOFYZIOLOGICKÝCH DĚJŮ STUDIUM PATOFYZIOLOGICKÝCH DĚJŮ 
PŘI STRESOVÝCH SITUACÍ A JEJICH PŘI STRESOVÝCH SITUACÍ A JEJICH 
PREVENCEPREVENCE

vv hojení ran v extrémních podmínkách;hojení ran v extrémních podmínkách;
vv studium vlivu genetické výbavy zvládání studium vlivu genetické výbavy zvládání 

extrémních vnějších podmínek;extrémních vnějších podmínek;
vv principy zdravotnické kritické infrastruktury;principy zdravotnické kritické infrastruktury;
vv možnost vzniku pandemie chřipky a možné možnost vzniku pandemie chřipky a možné 

dopady na veřejné zdraví.dopady na veřejné zdraví.





DĚKUJEME DĚKUJEME 
ZA ZA 

POZORNOSTPOZORNOST


