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l BSČR  je základním dokumentem bezpečnostní 
politiky (vlády), na který navazují dílčí strategie 
a koncepce;  
¡cílem BS je zajistit systémový a koordinovaný rámec 

prosazování bezpečnostních zájmů ČR;
¡představuje  „komplet“ k zajištění bezpečnosti; 
¡ institucionálním nástrojem je komplexní, funkční               

a dynamický NBS; 
l Proměnnost bezpečnostního prostředí a spektra 

hrozeb si vynucuje pojetí NBS jako systému 
otevřeného a dynamicky se vyvíjecího ve 
všech jeho součástech …(zdravotnictví; resp. 
systémy poskytující zdravotnické služby).
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Bezpečnostní prostředí České republiky

lProchází dynamickými změnami…narůstá 
množství tzv. asymetrických 
bezpečnostních hrozeb … stoupá proto 
význam komplexního přístupu, který 
kombinuje vojenské a civilní nástroje…
lVyšší četnost MU typu pohrom přírodního 

nebo antropogenního původu  nadále 
zvyšuje nároky na zajištění ochrany 
obyvatelstva…
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Bezpečnostní hrozby

l Terorismus
l Šíření ZHN

l Kybernetické útoky
l Nestabilita a regionální konflikty v euroatlantickém 

prostoru a jeho okolí
l Negativní aspekty mezinárodní migrace
l Organizovaný zločin a korupce

l Přerušení dodávek strategických surovin a energie
l Ohrožení funkčnosti kritické infrastruktury

l Pohromy přírodního nebo antropogenního původu 
a jiné mimořádné události
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Krizová připravenost zdravotnictví
l Schopnost jednotlivých správních úřadů
a dotčených poskytovatelů zdravotnických 
služeb poskytovat tyto služby obyvatelstvu                    

i za nestandardních podmínek typu 
mimořádné události a krizové situace 

vojenského a nevojenského charakteru;                  
v kontinuitě moderní péče na zásadách 
soudobé medicíny odborně způsobilými

zdravotnickými pracovníky a zdravotnickými 
zařízeními; při zachování vnitřní (intra-)                      
i vnější (inter-) operability systému.

(MZČR,2007)



ØPožadavek BS ČR 2011: kombinace vojenských a 
civilních zdrojů a nástrojů
ØPožadavek KKPZ 2007 : i vnější operabilita systému
ØPožadavek KOO 2008 : úzká spolupráce OOVZ  s HZS 
při zvládání vysoce nebezpečných nákaz
ØPožadavek IHR (2005) dle Národního akčního plánu 
2011 pro případ vzniku události podléhající mezinárodním 
zdravotním předpisům

odborné  instruktážně metodické setkání  složek IZS pro řešení mimořádné 
události s výskytem vysoce nebezpečných B-agens

pořádané
Společností krizové připravenosti zdravotnictví ČLS  J.E.Purkyně

a
Ústředním vojenským zdravotním ústavem 
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Mezinárodní zdravotní předpisy
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Smysl a cíle …

lÚčel a rozsah těchto předpisů spočívá 
v zamezování mezinárodního šíření
chorob, ochraně proti němu, jeho kontrole 
a zajišťování reakce v oblasti veřejného 
zdraví na něj způsoby, které odpovídají 
riziku pro veřejné zdraví, omezují se na 
něj a umožňují vyvarovat se zbytečnému 
narušení mezinárodního provozu 
a obchodu.
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Klinická diagnostika

¡Hlavním předpokladem izolace a léčby osob 
infikovaných původci vysoce nakažlivých 
nemocí (VNN) je technické vybavení 
infekčních pracovišť, které zajišťuje 
požadovanou úroveň biologické ochrany            
a vyškolený zdravotnický personál.
¡Pracoviště
lCentrum vysoce nebezpečných nákaz (CVNN) –

10 lůžek (2 JIP) – Klinika INFNEM Bulovka
lCentrum biologické ochrany Těchonín – 38 lůžek 

(8 JIP) – aktivace za krizových stavů po
vyčerpání kapacity CVNN
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Laboratorní diagnostika

¡ ČR by měla mít vytvořeny potřebné podmínky 
pro laboratorní diagnostiku všech agens                       
s potenciálem pro vyvolání infekčních nemocí 
závažných z pohledu ohrožení veřejného zdraví,                                             
s výjimkou viru varioly (pravých neštovic) a 
virů Ebola, Marburg, Lassa, Nipah a Hendra.
¡ SZÚ a zahraniční referenční laboratoře = 

smlouva
• Přeprava vzorku do zahraničí silami a prostředky AČR
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Účastníci CIMIC 2012

l Ústřední vojenský zdravotní ústav Praha (ÚVZÚ Praha)
l Centrum biologické ochrany  Těchonín (CBO Těchonín)
l Letecká záchranná služba AČR Plzeň – Líně (LZS Líně)
l Fakulta vojenského zdravotnictví  Hradec Králové (FVZ UO HK)
l Zdravotnická služba Společných sil AČR
l Armádní středisko CIMIC/PSYOPS
l Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje (ZZS PK)
l Policie ČR Plzeňského kraje (PČR PK)
l Krajská hygienická stanice  Plzeňského kraje (KHS PK)
l Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje (ZZS LK)
l SDH Růžodol (LK)
l Společnost krizové připravenosti zdravotnictví ČLS JEP 

(SKPZ ČLS JEP)
l Sbor rozhodčích (FVZ HK,ZZS JČK, SÚJCHBO …)
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Smysl CIMIC 2012

l Sladit spolupráci všech složek IZS při řešení 
mimořádné události související s výskytem velmi 
nebezpečné nákazy v ČR na základě :
¡Připravených schopností jednotlivých složek 

IZS, včetně orgánů OVZ; primárně 
zdravotnické části (civilní a vojenské)
¡Předpokládané koordinace zasahujících 

jednotek v  místě výskytu
¡Informačního toku mezi  složkami IZS, IZS a 

AČR
l Podle nastavených scénářů odbornou veřejností



Obsah scénářů …

lZajištění ambulance praktického lékaře po 
návštěvě pacienta s podezřením na 
onemocnění hemoragickou horečkou
lSanace nálezu nelegální laboratoře                  

s mrtvolou obsluhy a těl uhynulých 
pokusných zvířat
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První poznatky …

l Předpoklad : každá složka systému se  připraví 
samostatně odborně správně je slabým článkem 
připravenosti…
l Doklad : „bezbřehá diskuze a přehlídka názorů“ 

na zadaný problém…
l Důkaz : postupným zkoušením součinnosti se 

prosazovalo  věcné a logické řešení problému 
skrze organizaci krizového řízení velkého 
množství sil a prostředků v psychicky  náročné 
situaci …
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První závěry …
l Pravidelnost praktických nácviků součinnosti složek IZS 

v rozsahu katalogu typových činností je nezbytná ...
l Přístup k plánování cvičení toliko prostřednictvím 

základních složek IZS je nedostačující …
l Role štábu velitele zásahu vzrůstá v závislosti na spektru 

soudobých hrozeb (význam zástupců složek IZS, včetně 
AČR, PČR a dalších = krajský epidemiolog)

l Cyklus aktualizace Katalogu typových činností  složek 
IZS je vhodné sladit s cyklem aktualizace BS ČR (2letý); 
stálá meziresortní redakce KTyČ IZS při GŘ HZS ?

l Vyčleňované SaP AČR podle předurčení reálně 
aktivovat k posílení IZS…

l Pružný a kapacitně průchodný informační systém                      
v prostoru MU a mimo prostor MU k OD je nezbytný… ZSA,Hradec Králové, 29.-30.11.2012



Pokračování …
lCIMIC 212 – září 2012
lPrvní zkušenosti 9.MEKA Hradec Králové
lPrvní výstupy : 
¡Seminář pro BioHT ZZS – leden 2013 (SKPZ, 

UTB Zlín, EGO Zlín)
¡Kurz BB při příjmu v NEM ( SKPZ, CBO 

Těchonín)

lFinální vyhodnocení – 16. MEKA Uherské 
Hradiště – červen 2013
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SKPZ ČLS JEP

Kontakt :
www.skpz.cz
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