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Nevojenské ohrožení státu – vysoce nakažlivé nemoci 
 
Anotace 
 
Studie se zabývá možným nevojenským ohrožením státu prostřednictvím vysoce nakažlivých 
nemocí. Ohrožení vysoce nakažlivými nemocemi je trvalá hrozba, která může postihnout 
každý stát a nelze ji podceňovat. Proto je nezbytné provádění kvalitní a trvalé surveillance 
s cílem přijímat taková prevenční opatření, která zabrání možnému vzniku onemocnění  
a v případě jejího vzniku budeme schopni zareagovat co nejrychleji a nejúčinněji. Teoretická 
část popisuje analýzu řešení vysoce nakažlivé nemoci na mezinárodní úrovni a řešení 
mimořádných událostí podléhajících mezinárodním zdravotnickým předpisům v České 
republice. V praktické části je provedena případová studie vztahující se k prasečí chřipce  
a ebole, odlišnosti průběhu obou nemocí a jejich dopadu. Pozornost je věnována 
připravenosti České republiky na tyto eventuality. Samostatně je řešena otázka připravenosti 
mikroregionu Hradec Králové na řešení možných vysoce nakažlivých nemocí se zaměřením 
na činnost zdravotnické záchranné služby.  
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Summary 

 
The study deals with possible military threat to the state through the highly contagious 
diseases. Threat of highly contagious diseases is a constant threat that can affect every state 
and can’t be underestimated. It is therefore necessary implementing quality and continuous 
surveillance aimed at adopting preventive measures to prevent the possible occurrence of 
the disease (and, in case of its outburst, to respond as quickly and efficiently as possible). 
The theoretical part describes the highly contagious disease on an international level and 
deals with emergencies that are subject to international health regulations in the Czech 
Republic. The practical part is based on a case study related to swine flu and Ebola 
(differences of these two diseases and their impact). Attention is paid to the Czech 
Republic's readiness for such eventualities. Separately is solved the question of 
preparedness of the micro-region of Hradec Kralove (with a focus on the activities of 
emergency medical services). 
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Úvod 
 
Tato studie si klade za cíl definovat možná ohrožení společnosti prostřednictvím 

vysoce nakažlivých nemocí spadající do rámce nevojenských hrozeb. Text se pokusí 
zanalyzovat současný stav, poukáže na možné problémové aspekty a navrhne jejich možné 
překlenutí. Zároveň se bude rovněž zabývat analýzou problému vysoce nakažlivé nemoci na 
mezinárodní úrovni a řešení mimořádných událostí podléhajících mezinárodním 
zdravotnickým předpisům v České republice. Prostor bude věnován zhodnocení Operačního 
plánu vysoce nakažlivé nemoci (VNN) pro území Královéhradeckého kraje (včetně poukázání 
na slabá místa při konfrontaci s vysoce nakažlivými nemocemi).  

 
Teoretická část textu se zabývá objasněním pojmu vysoce nakažlivé nemoci, dále 

typologií VNN v horizontu let 2000-2015 v souladu s Nařízením vlády č. 453/2009 Sb. ze dne 
7. prosince 2009. Popisuje zapojení stěžejních aktérů, jak na mezinárodní úrovni, tak v rámci 
bezpečnostního systému České republiky při řešení problémů souvisejících s vysoce 
nakažlivými nemocemi. Pojednává o tvorbě krizových plánu k zajištění správných a účinných 
postupů v případech nastalých krizových situací. Dále jsou zde popsány stěžejní milníky 
týkající se reakce bezpečnostního systému České republiky na VNN ve sledovaném období 
s popisem celosvětového problému SARS v roce 2003, s hrozbou ptačí chřipky v roce 2006  
a s masivním nástupem hemoragické horečky Ebola v roce 2014. 

Praktická část se zabývá případovou studií postupu šíření vysoce nakažlivých nemocí 
v zahraničí se zaměřením na postup opatření v případě šíření hemoragické horečky Ebola 
v oblasti Guinejského zálivu na jihozápadě Afriky, popisuje výskyt nemoci, přijatá opatření  
a celkový dopad epidemie. Následně popisuje prasečí chřipku a srovnává následky obou VNN 
včetně jejich rozdílného dopadu na společnost. Je zde popsáno kritické zhodnocení současné 
situace v České republice se zaměřením na zdravotní záchrannou službu Královéhradeckého 
kraje, která je jedním ze základních pilířů při řešení VNN a zároveň plní funkci jednotné 
systémové funkční organizace s povinností a odpovědností zajišťovat přednemocniční péči 
v regionu. 

 
V rámci studie jsou nastíněny následující hypotézy: 

 
Hypotéza č. 1: Bezpečnostní systém (nejenom v případě České republiky) reaguje na 

konkrétní výzvy až zpětně. Oblast vysoce nakažlivých nemocí není výjimkou. 
Hypotéza č. 2: Dimenzování připravenosti a kapacit bezpečnostního systému České 

republiky na možný výskyt vysoce nakažlivé nemoci je nedostatečné. V případě skutečně 
závažné nemoci by se systém s takovou výzvou nedokázal adekvátně vypořádat. 

 
V teoretické i praktické části je vycházeno z odborné literatury domácích i zahra-

ničních autorů, kteří se zabývají tématem VNN a související zdravotnickou problematikou.  
Využívány jsou zejména informace stěžejních aktérů jak v rámci bezpečnostního 

systému České republiky, tak na mezinárodní úrovni, který mají odpovědnost za 
problematiku konfrontace s vysoce nakažlivými nemocemi a své názory, doporučení, 
případná nařízení, zveřejňovali v médiích, nebo na internetových stránkách. 
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1. Teoretická část 
 
V rámci celé historie lidstva nic neovlivnilo dějiny lidské rasy tak jako nemoci. Nejen, 

že lidstvo se vždy vyvíjelo v blízkém vztahu s nejrůznějšími druhy mikroskopických patogenů, 
které odnepaměti ohrožovaly naše zdraví, ale zásadní pro vznik mnohých onemocnění byl  
i vznik civilizace. Postupné usazování lidí, rozvoj zemědělství a chovu domácí zvěře se stalo 
určujícím momentem pro zrod nemocí. Právě společný život člověka a zvířete dal prostor 
k propuknutí mnoha zákeřných nemocí. Dobytek se totiž pro člověka stal zdrojem patogenů 
způsobujících tuberkulózu a virové nákazy jako například neštovice. Vepři a kachny přenesli 
na člověka svá chřipková onemocnění a koně zase rinoviry, kvůli kterým celá pokolení bojují 
s projevy rýmy. Nositelů bakterií Salmonella bylo hned několik: kočky, psi, kachny, slepice, 
myši, krysy a plazi, ti všichni přinesli člověku smrtelně nebezpečné infekce jako hepatitidu, 
dávivý kašel nebo záškrt. Psinka přeskakující mezi psi, dobytkem a člověkem zase vyústila ve 
spalničky, které jsou dodnes obrovským problémem.1  

Při dobývání Nového světa zahájeném v roce 1492 Kolumbovým přeplutím Atlantiku 
došlo k tehdy nevídané věci, která však v obrovské míře ovlivnila následující vývoj historie. 
Španělé totiž s sebou do Nového světa přivezli patogeny nemocí, proti nimž neměli místní 
indiáni naprosto žádnou imunitu. Kromě zbraní byl tedy ještě jeden činitel zásadní pro 
devastaci původního obyvatelstva, a to epidemie. Do roku 1600 zemřelo dle předpokladů až 
devadesát procent původního indiánského obyvatelstva právě pod náporem stále se 
opakujících epidemií.2 Tím ale ovlivnění lidských dějin neskončilo. Je totiž velmi 
pravděpodobné, že Kolumbovi muži zase na oplátku zavlekli do Evropy nemoc dovezenou 
z Nového světa, a tou byla syfilida. Následky tohoto onemocnění byly pro starý kontinent 
nedozírné a ničivé. 

Ve výčtu takto fatálních událostí lze pokračovat relativně dlouho. Za zmínku jistě stojí 
fakt, že virus neštovic dopomohl jen málo početné skupině Španělů pod velením Hernána 
Cortéze k ovládnutí celé obrovské říše Aztéků nebo že virus chřipky napomohl Spojencům 
v první světové válce porazit Centrální mocnosti.3  

                                                
1
 DAVIES, G. Kompletní historie medicíny. CPress. Brno. 2013. s. 6. ISBN 978-80-264-0099-8. 

2
 DAVIES, G. Kompletní historie medicíny. CPress. Brno. 2013. s. 7. ISBN 978-80-264-0099-8. 

3
 KONVALINKA, J.; MACHALA, L. Viry pro 21. století. Academia. Praha. 2011. s. 9. ISBN 978-80-200-2021-5. 
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Ilustrace: Šíření tří chorob (neštovice, malárie a lepra) ve světě.4 
 

 
 
Základním jmenovatelem takovýchto událostí byla vždy, je a bude epidemie nebo její 

přesah, pandemie. Zatímco středověk neměl tušení, jak, proč a kde tato ničivá onemocnění 
vznikají, proč zabíjejí ve velkém a potom zase mizí, dnešní doba má k dispozici rozsáhlé 
znalosti o zabijácích tohoto typu. To však na druhou stranu představuje nedozírné 
nebezpečí. Viry se totiž tím pádem mohou stát cílenou zbraní teroristů nebo vojenských sil  
a jejich zneužití k těmto účelům se stává otřesnou realitou nové doby. Nebezpečí pramenící  
z pandemií vysoce nakažlivých nemocí, ať již přirozeně vzniklých, či záměrně způsobených 
v rámci biologického terorismu, je v dnešní době skutečně závažné. Svět se stále více 
zalidňuje, lidé žijí ve stále větších skupinách a ještě k tomu nemají nejmenší problém 
cestovat do jim vzdálených míst. Dnešní metropole čítají nepředstavitelné počty obyvatel. 
Například populace Velkého Tokia je odhadována na více jak 30 milionů lidí, Mexico City 
sdružuje 23 milionů obyvatel a Bombaj nebo Šanghaj okolo 20 milionů.5  

Ještě před padesáti lety bylo nemyslitelné, aby se člověk například v Praze na 
Václavském náměstí setkal za jeden den s Japoncem, Číňanem, Afričanem, Indem 
a Latinoameričanem najednou a už vůbec si nešlo představit, že se mnozí s těch lidí minulý 
den ráno probudili v Šanghaji, dnes poobědvali v Dubaji a další den budou večeřet v New 
Yorku. Tato skutečnost zcela logicky dovedla vlády mnohých států k zamyšlení  
a vytvoření ochranných mechanismů, které by měly nebezpečí vzniku epidemií eliminovat. 
Přesto tu hrozba stále je a jednou za čas se projeví v celé své hrůzné síle.  
A právě na takové případy je nutné být připraven a umět zareagovat co nejrychleji, 
nejúčinněji a se vší odborností, kterou jen disponujeme. 

 

                                                
4
 Viral Media. World Press.com. 29. I. 2013. [online]. [cit. 2015-07-09]. Dostupné z: 

https://networkedmedia.files.wordpress.com/2013/01/disease-flow-map-haisam-hussein.png 
5
 KONVALINKA, J.; MACHALA, L. Viry pro 21. století. Academia. Praha. 2011. s. 9. ISBN 978-80-200-2021-5. 
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1.1 Definování stěžejních pojmů 
 
Pojem vysoce nakažlivá nemoc je definován jako „Etiologicky, epidemiologicky  

a klinicky heterogenní skupina infekčních nemocí se společnými jmenovateli“6, kterými jsou: 
 

 Vysoká úmrtnost (10 – 90%). 

 Vysoká míra transmisivity. 

 Vysoká míra vnímavosti populace. 
 
Dalšími a závažnými společnými rysy takto definovaných nemocí jsou velmi 

limitované možnosti prevence, diagnostiky a léčby. V dnešním globalizovaném světě, v době 
masové turistiky, volného pracovního trhu, ale také nepokojů a válek, které vyhánějí 
obyvatele ze svých zemí, je otázka míry nebezpečí zavlečení vysoce nakažlivých chorob na 
naše území velmi aktuální. Způsobů, jak by mohly být vysoce nakažlivé nemoci zaneseny na 
území České republiky, je totiž poměrně velké množství. 

První, již zmíněnou možností, je právě turistika. Díky finančním možnostem dnešních 
občanů a vzhledem k plošnému rozvoji turismu, jsou dnes možnosti vycestování téměř 
neomezené. Turista se tak může jak skupinově, pod záštitou některé z mnoha cestovních 
kanceláří, tak i na vlastní pěst, vydat do mnohých epidemiologicky nebezpečných zemí světa. 
V takovém případě je třeba dbát přísných ochranných opatření, protože riziko nákazy je 
v těchto místech velmi vysoké. Největší nebezpečí nákazy hrozí při pobytu v Africe, Jižní 
Americe a Jihovýchodní Asii, a to v délce do tří týdnů. Velmi rizikový je zde pobyt v přírodě  
a ve venkovských oblastech, pobyt mezi domorodci, účast na akcích s velkou účastí, 
konzumování místní stravy, hospitalizace v místní nemocnici a samozřejmě kontakt 
s hlodavci nebo krví zvířat a poštípání hmyzem.7 

Dalším nebezpečím pro možné zavlečení vysoce nakažlivých nemocí do země je 
migrace obyvatel z pracovních a sociálně-politických důvodů. I když se u pohybu osob 
v tomto případě předpokládá větší kontrola a transparentnost, riziko zůstává stále 
nezanedbatelné. Podobně je tomu i u vojenských, humanitárních a výzkumných misí, které 
jsou sice plošně organizovány a dochází zde k dodržování předpisů i nařízení vztahujících se 
k ochraně před možnou nákazou, avšak její propuknutí nelze vyloučit. Závažný problém 
představuje také dovoz exotických zvířat, a to především nelegální dovoz a samozřejmě také 
bioterorismus.  

Pojem „epidemie“ je definován jako výskyt onemocnění, který výrazně převyšuje 
obvykle očekávané hodnoty incidence tohoto onemocnění v daném místě a čase a pojem 
„pandemie“ značí epidemický výskyt onemocnění na území více států, či dokonce 
kontinentů.8 Pandemie za sebou vždy zanechávají zkázu v podobě obrovského počtu lidských 
obětí, strachu a paniky. Způsobují dokonce kolaps zaběhnutého chodu měst, jelikož strach 

                                                
6
 VALENTA, V. Vysoce nakažlivé nemoci, Ministerstvo zdravotnictví České republiky. 2014. powerpointová 

presentace pro potřeby Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. [online]. [cit. 2015-07-09]. 
Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=102989 
7
 VALENTA, V. Vysoce nakažlivé nemoci, Ministerstvo zdravotnictví České republiky. 2014. powerpointová 

presentace pro potřeby Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. [online]. [cit. 2015-07-09]. 
Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=102989 
8
 GÖPFERTOVÁ, D.; PAZDIORA, P.; DÁŇOVÁ, J. Epidemiologie: Obecná a speciální epidemiologie infekčních 

nemocí. Univerzita Karlova v Praze. Praha. 2013. 2. vyd. s. 16 a 21. ISBN 978-80-246-2223-1. 

http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=102989
http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=102989
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z karantény nedovolí rodičům posílat děti do škol, dospělým lidem chodit do zaměstnání  
a nařízeními jsou zakázána jakákoli shromažďování lidí. Může dojít také ke zničení systému 
zdravotnictví, protože jen málo z milionů osob vyhledávajících ošetření, dostane svoje 
nemocniční lůžko. Zrádné na pandemiích je, že nemůžeme dopředu určit, kdy a kde k nim 
dojde. Jediné, co s jistotou konstatovat můžeme je, že v každém století k biologickým 
pohromám dochází, a proto je velmi důležité, být na ně dobře připraveni.9 

 
1.1.1 Typologie vysoce nakažlivých nemocí v horizontu let 2000-2015 
 
Dnešní doba, přes svůj technologický pokrok a vývoj, nedokázala vymýtit závažná 

infekční onemocnění, která v mnohých případech trápila lidstvo již před staletími. 
V současnosti existuje seznam infekčních onemocnění, u kterých je nařízena izolace na 
lůžkových odděleních nemocnic či léčebných ústavů a jejichž léčení je povinné.10 Nemoci 
uvedené na tomto seznamu se označují jako vysoce nakažlivé a jsou hrozbou pro společnost, 
kterou se zabývá i Nařízení vlády. Počínaje dnem 1. ledna 2010 nabyl účinnost Předpis 
č. 453/2009 Sb. Nařízení vlády, které stanovuje, že se za nakažlivé lidské nemoci ve smyslu  
§ 152 a přílohy č. 1 trestního zákoníku považují:11  

 

 syndrom získaného selhání imunity (syndrom získané imunodeficience; acquired 
immune deficiency syndrome nebo acquired immunodeficiency syndrome, AIDS) 
včetně nosičství viru lidské imunitní nedostatečnosti (human immunodeficiency virus, 
HIV); 

 amébová úplavice; 

 dávivý kašel; 

 cholera; 

 hemorhagické horečky (např. Ebola, Marburg); 

 mor; 

 ornitóza a psitakóza; 

 otravy a nákazy infekčního původu šířené potravinami a vodou; 

 pohlavní nemoci; 

 salmonelózy; 

 SARS (Severe acute respiratory syndrome – těžký akutní respirační syndrom); 

 trachom; 

 trichinóza; 

 tuberkulóza; 

 tyf břišní a paratyfus B včetně nosičství; 

 tyf skvrnitý; 

                                                
9
 GREEN, J. Pandemie ptačí chřipky. Práh. Praha. 2006. ISBN 80-7252-133-0. 

10
 Seznam infekčních onemocnění. Fakultní nemocnice Brno. 2015. [online]. [cit. 2015-05-30]. Dostupné z: 

http://www.fnbrno.cz/detska-nemocnice/klinika-detskych-infekcnich-nemoci/seznam-infekcnich-onemocneni-
pri-nichz-se-narizuje-izolace-na-luzkovych-oddelenich-nemocnic-nebo-lecebnych-ustavu-a-nemoci-jejichz-
leceni-je-povinne/t2849 
11

 § 154 a 308 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 
Nařízení vlády č. 453/2009 Sb. ze dne 7. prosince 2009, kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se 
považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových 
rostlin. 
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 úplavice bacilární; 

 virové hepatitidy včetně nosičství viru hepatitidy B; 

 záškrt. 
 
1.1.2 Krátký popis vybraných vysoce nakažlivých nemocí  
 
Syndrom získaného selhání imunity 
 
Název tohoto onemocnění zároveň vyjadřuje jeho podstatu. Jedná se o syndrom 

získaného imunodeficitu, tedy o soubor příznaků, které vedou ke ztrátě imunity. Tím pádem 
je lidský organismus náchylný k dalším mnohým infekčním a nádorovým onemocněním. 
Původcem onemocnění je virus lidské imunitní nedostatečnosti, který se v infikovaném 
pacientovi vyskytuje v tělních tekutinách, především v krvi, semeni, poševním sekretu 
a mateřském mléce. Virus se přenáší zejména pohlavním stykem, ale také infikovanou jehlou 
při nitrožilním užívání drog nebo tetování, krevní transfuzí infikovanou krví nebo přenosem 
z virově pozitivní matky na plod.12 

 
Ilustrace: Rozšíření viru u dospělé populace ve světě, rok 2013. V některých zemích je 

uváděno, že virus koluje v krvi 28 % dospělé populace (Svazijsko atd.).13 
 

 
 
Virus lidské imunitní nedostatečnosti napadá lidské buňky imunitního systému 

nazvané CD4 lymfocyty. Člověk může s tímto virem žít i celé roky, a to jak s malými příznaky 
nebo úplně bez nich, dokud se virus neprojeví. Tím, jak se virus množí, postupně je ničen 
imunitní systém a dochází k nejpokročilejšímu stádiu infekce virem, tedy k AIDS. Imunita 

                                                
12

 KONVALINKA, J.; MACHALA, L. Viry pro 21. století. Academia. Praha. 2011. ISBN 978-80-200-2021-5. 
13

 AIDS Info, Epidemiological Status. United Nations. 2013. [online]. [cit. 2015-07-09]. Dostupné z: 
http://www.unaids.org/en/dataanalysis/datatools/aidsinfo/ 
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člověka je v tuto chvíli natolik oslabena, že se stává de facto kořistí jakékoli infekce  
a následuje neodvratně smrt.14 

Jak vědci předpokládají, virus se vyvinul z viru SIV (Simian Immunodeficiency Virus) 
vyskytujícího se u opic v subsaharské Africe. Na člověka se potom přesunul pravděpodobně 
prostřednictvím řeznicky zpracovávaného masa a v lidském těle se vyvinul jako nový kmen. 
Z Afriky se virus dostal na Haiti, odtud do Ameriky a následně do zbytku světa. Od roku 1981 
si nemoc vyžádala již 25 milionů životů.15 

 
Akutní virový zánět jater 
 
V průběhu této nemoci (virová hepatitida, hovorově a nepřesně „žloutenka“) jsou 

játra napadena virem hepatitidy typu A, B, C, D, E nebo G s různou závažností onemocnění. 
Virová hepatitida A je nejčastějším typem tohoto onemocnění a poměrně často vy vyskytuje 
(stejně jako B a C) i v České republice. Lidově se jí říká „nemoc špinavých rukou“ a prakticky 
se přenáší kontaminovanou vodou nebo stolicí nakaženého člověka. Inkubační doba tohoto 
onemocnění je zhruba třicet dnů. U virové hepatitidy typu B dochází k přenosu krví a tělními 
tekutinami, takže k nákaze dochází nejčastěji při nechráněném pohlavním styku nebo 
injekční aplikací drog. Inkubační doba zde je asi devadesát dnů a k přenosu může dojít také 
z matky na plod. Příznaky onemocnění jsou většinou gastrointestinální a chřipkovité. 
Přestože se vyskytuje celosvětově, většinou je zaznamenáván v rozvojových zemích, 
respektive v komunitách s nižším hygienickým standardem. Ročně dojde ke 200 milionům 
případů akutních hepatitid A, na které zemře více jak 35 000 pacientů. 16 Typ C je přenosný 
především krví, ale lze se infikovat i tělními tekutinami. Tento druh onemocnění přechází 
zhruba ze 70 % do chronického stádia a jeho inkubační doba se pohybuje okolo šedesáti dnů. 
Typy D, E, G, se v našich í oblasti téměř nevyskytují, ale hrozí u nich riziko nákazy při pobytu 
ve zmiňovaných oblastech rozvojového světa.  

 
Ebola 
 
Hemoragická horečka Ebola je vysoce nakažlivé infekční onemocnění s náhlým 

začátkem. Její inkubační doba je mezi 2 až 21 dny a hlavními příznaky jsou bolesti hlavy  
a svalů, třesavka, schvácenost, průjmy, zvracení, faryngitida a bolesti hrudi. Po několika 
dnech potom přichází krvácení do kůže nebo podlitiny, vnitřní krvácení a vysoké horečky. 
Úmrtnost se u této nemoci pohybuje mezi 53 až 88 %. Ohniskem nákazy Eboly jsou 
především země západní Afriky, Guinejská republika, Liberijská republika a Republika Sierra 
Leone. 

                                                
14

 Dlouhodobé trendy ve vývoji epidemiologické situace HIV/AIDS v České republice. Státní zdravotnický ústav. 
[online]. [cit. 2015-07-09]. Dostupné z:  
http://www.szu.cz/uploads/documents/CeM/HIV_AIDS/rocni_zpravy/2012/trendy_HIVAIDS_CR.pdf 
15

 DAVIES, G. Kompletní historie medicíny. CPress. Brno. 2013. s. 32. ISBN 978-80-264-0099-8. 
16

 GÖPFERTOVÁ, D.; PAZDIORA, P.; DÁŇOVÁ, J. Epidemiologie: Obecná a speciální epidemiologie infekčních 
nemocí. Univerzita Karlova v Praze. Praha. 2013. 2. vyd. s. 108. ISBN 978-80-246-2223-1. 
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Ilustrace: Propuknutí eboly v Africe mezi lety 1976 až 2014.17 
 

 
 
Původcem je RNA virus z čeledi Filoviridae přenesený pravděpodobně od netopýrů. 

Dle místa izolace je pojmenováno 5 druhů viru Ebola: Bundibugyo (Uganda), Súdan, Zaire, 
Reston (Filipíny, Čínská lidová republika) a Tai Forest (Pobřeži Slonoviny).18 Velkým rizikem 

                                                
17

 Ebola Virus Disease Distribution Map. Centers for Disease Control and Prevention. 2015.[online]. [cit. 2015-
07-09]. Dostupné z: http://www.cdc.gov/vhf/ebola/outbreaks/history/distribution-map.html 
18

 VALENTA, V. Vysoce nakažlivé nemoci, Ministerstvo zdravotnictví České republiky. 2014. powerpointová 
presentace pro potřeby Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. [online]. [cit. 2015-07-09]. 
Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=102989 

http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=102989
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pro mezilidský přenos je cestou krve, tělními tekutinami včetně slin, potu, mateřského mléka 
a spermatu), ale možný je i přenos sexuálním kontaktem. 

 
Cholera  
 
Cholera je infekční onemocnění vyvolané gramnegativní tyčinkou zvanou Vibrio 

cholerae produkující enterotoxin. Jejími charakteristickými projevy jsou bolesti břicha, těžké 
vodnaté průjmy, zvracení, pokles tlaku a rozsáhlá dehydratace vedoucí až k šoku nebo úmrtí. 
Zdrojem nákazy je nemocný člověk a přímý přenos z člověka na člověka probíhá fekálně-
orální cestou. Celosvětově však dnes převládá nepřímý přenos, a to zejména skrze vodu 
používanou k pití, oplachování ovoce a zeleniny nebo k přípravě ledu. Inkubační doba je  
u tohoto onemocnění 1 až 3 dny.  

 
Ilustrace: Výskyt cholery ve světě mezi lety 1950 až 2004.19 
 

 
 
Typický pro choleru je vzhled obličeje nemocných označovaný jako Hippokratova tvář 

(facies Hippocratica), chladná pokožka pokrytá studeným potem (algidní forma). Při suché 
formě – tj. bez průjmů – dochází k masivnímu hromadění tekutin ve střevě nebo dojde  
k úmrtí před rozvojem průjmů. V současnosti je nemoc na místech s kvalitní hygienou 
potlačena, ale přetrvává na místech, kde panují primitivní hygienické podmínky. V roce 2010 

                                                
19

 Cholera: Ghost Map of London – Monday Map. One Man’s Blog. 2014. [online]. [cit. 2015-07-09]. Dostupné z: 
http://onemanz.com/blog/tag/cholera/ 

http://onemanz.com/blog/ghost-map-london/
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propukla masově například na Haiti, kde žili lidé po ekologické katastrofě pouze 
v primitivních táborech.20 

 
Mor  
 
Mor, jedna z nejhrozivějších nákaz v celé historii lidstva, je těžké onemocnění 

způsobené bakterií Yersinia pestis, které se na člověka přenáší prostřednictvím členovců 
(blech) z hlodavců (např. krys), avšak je možný i přenos z nemocného člověka.21 Inkubační 
doba se pohybuje většinou okolo tří až pěti dnů. Počátečními projevy této nemoci jsou 
vysoké horečky, třes, bolesti hlavy, stavy úzkosti a zmatenosti, včetně zduření a zhnisání 
mízních uzlin. Postiženy mohou být také plíce či mozkové pleny a dojít může i k celkové 
sepsi.  

 
Ilustrace: Černý mor v dnešním světě (výskyt u zvířat a u lidí, rok 2013).22 
 

 
 
Paratyfus  
 
Jde o onemocnění způsobené Salmonellou (Salmonella paratyphi A, B, C). V našich 

podmínkách se vyskytuje nejčastěji paratyfus typu B, jehož příznaky jsou podobné břišnímu 
tyfu (viz. břišní tyfus) nebo se projevuje střevními problémy jako jsou průjmy a zvracení.  

                                                
20

 DAVIES, G. Kompletní historie medicíny. CPress. Brno. 2013. s. 22. ISBN 978-80-264-0099-8. 
21

 GÖPFERTOVÁ, D.; PAZDIORA, P.; DÁŇOVÁ, J. Epidemiologie: Obecná a speciální epidemiologie infekčních 
nemocí. Univerzita Karlova v Praze. Praha. 2013. 2. vyd. s. 150. ISBN 978-80-246-2223-1. 
22

 LINEBACK, N. Geography in the News: The Black Plague. National Geographics. 22. XI. 2013. [online]. [cit. 
2015-07-09]. Dostupné z: http://voices.nationalgeographic.com/2013/11/22/geography-in-the-news-the-black-
plague/ 
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Syndrom akutního respiračního selhání 
 
Syndrom akutního respiračního selhání (severe acute respiratory syndrome, SARS) je 

zcela novým, pro člověka závažným akutním respiračním onemocněním, které se objevilo 
poprvé koncem roku 2002 na jihu Čínské lidové republiky. Během dalších několika měsíců 
došlo potom k explozivní pandemii, která postihla 32 zemí světa a v rámci níž onemocnělo 
více jak 8000 osob. Původcem onemocnění je koronavirus (SARS-CoV) a zdrojem nákazy je 
člověk infikovaný tímto koronavirem. Přenos se uskutečňuje přímým kontaktem, nejčastěji 
kapénkovou infekcí, pravděpodobný je i přenos kontaminovanýma rukama či předměty. 
Inkubační doba je mezi 2 až 7 dny a člověk je nejvíce nakažlivý ve druhém týdnu 
onemocnění.23 Příznaky tohoto onemocnění začínají obvykle vysokou teplotou (nad 38°C), 
bolestmi hlavy a celkovou únavou. Po 2 až 7 dnech se potom přidává suchý kašel a dýchací 
obtíže. U většiny postižených se vyvíjí zápal plic.  

 
Ilustrace: Rozšíření SARS ve světě a role, kterou v něm sehrál konkrétní hotel 

v HongKongu.24 
 

  
 
Syfilis v I. a II. stadiu  
 
Toto chronicky probíhající infekční onemocnění způsobuje anaerobní spirocheta 

Treponema pallidum, která je velmi citlivá na vyschnutí a na kyslík. K přenosu dochází 
pohlavním stykem a výjimečně je možný také přenos např. do kožních nebo slizničních 
poranění. Závažný je rovněž přenos z matky na plod.  

 
Trachom  
 
Trachom je těžká infekční forma zánětu spojivek způsobená chlamydiemi. Vyskytuje 

se především v Asii a Jižní Americe. Probíhá řadu měsíců a v případě, že není léčen, vede ke 

                                                
23

 GÖPFERTOVÁ, D.; PAZDIORA, P.; DÁŇOVÁ, J. Epidemiologie: Obecná a speciální epidemiologie infekčních 
nemocí. Univerzita Karlova v Praze. Praha. 2013. 2. vyd. s. 150. ISBN 978-80-246-2223-1. 
24

 Global Reach. Time Magazine. 5. V. 2003. [online]. [cit. 2015-07-09]. Dostupné z: 
http://www.joelertola.com/grfx/chrt_sars.html  
SARS Transmission. Infographics. [online]. [cit. 2015-07-09]. Dostupné z: 
http://infographics.w3ec.com/statistics-infographics/sars-transmission 

http://www.nytimes.com/imagepages/2003/04/01/science/20030401_DOCS_GRAPHIC.html
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ztrátě zraku. V rozvojových zemích představuje závažný zdravotní problém a významnou 
příčinu slepoty.  

 
Tuberkulóza 
 
Toto infekční onemocnění, někdy hovorově nazývané souchotiny, jehož 

vyvolavatelem je nejčastěji bakterie komplexu Mycobacterium tuberculosis25, zasahuje 
nejčastěji naše plíce a ledviny, ale může napadnout i mozkové obaly nebo kosti. Nejčastější 
formou je však tuberkulóza plic, která se projevuje jako zánět plicní tkáně. Postižené tkáně 
podléhají rozpadu a na jejich místech se tvoří dutiny. Zduření lymfatických uzlin, horečka  
a dráždivý nutkavý kašel, při kterém může být až vykašlávána krev, vede k celkovému 
vyčerpání organismu. Tuberkulóza byla ve vyspělých zemích potlačena na minimum, a to 
díky účinnému očkování, hygieně a antibiotikům. Velké problémy však působí v rozvojových 
zemích. Tuberkulóza je na celosvětovém žebříčku úmrtnosti vlivem infekčních onemocnění 
na druhém místě, hned po HIV. (Ročně na toto onemocnění zemřou 2 až 3 miliony lidí.) 
Bohužel, v poslední době dochází k prudkému nárůstu tohoto onemocnění, a to nejen 
v rozvojových, ale i ve vyspělých zemích. Příčinou je zejména výskyt nových kmenů bakterií, 
které jsou odolné vůči dosud používaným lékům.  

 
Břišní tyfus  
 
Jedná se o závažné infekční bakteriální onemocnění vyvolané druhem salmonely 

(typhi), které postihuje pouze člověka. K nákaze dochází většinou znečištěnou vodou nebo 
potravinami. Inkubační doba je obvykle jeden až dva týdny. Nemoc začíná postupným 
vzestupem horečky, která posléze přetrvává mnoho dnů a nemocného velmi vyčerpává. 
Neléčený břišní tyfus obvykle ustupuje po čtyřech týdnech, avšak z komplikací hrozí 
proděravění střeva se vznikem zánětu pobřišnice, záněty žlučníku, srdečního svalu, plic, jater 
atd. K dalším, těžkým, komplikacím patří také postižení CNS s komatózními stavy.  

 
Záškrt  
 
Záškrt je vyvoláván mikrobem Corynebacterium diphteriae.26 Zdrojem nákazy je 

nemocný člověk nebo infikované předměty. Nemoc se šíří ale i otevřenou ranou, tudíž může 
být příčinou i štípnutí od hmyzu. Proti záškrtu je v rámci České republiky zavedeno povinné 
očkování, ale vzhledem k výskytu v rozvojových zemích a v poslední době i na území 
Ukrajiny, Lotyšska a Ruské federace, je nutná opatrnost. 

 

                                                
25

 GÖPFERTOVÁ, D.; PAZDIORA, P.; DÁŇOVÁ, J. Epidemiologie: Obecná a speciální epidemiologie infekčních 
nemocí. Univerzita Karlova v Praze. Praha. 2013. 2. vyd. s. 139. ISBN 978-80-246-2223-1. 
26

 GÖPFERTOVÁ, D.; PAZDIORA, P.; DÁŇOVÁ, J. Epidemiologie: Obecná a speciální epidemiologie infekčních 
nemocí. Univerzita Karlova v Praze. Praha. 2013. 2. vyd. s. 129. ISBN 978-80-246-2223-1. 
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1.2 Stěžejní aktéři v rámci bezpečnostního systému České  republiky, odpovědní  
za problematiku konfrontace s vysoce nakažlivými nemocemi 

 
1.2.1 Světová zdravotnická organizace 
 

 
 
Světová zdravotnická organizace (World Heath Organisation, WHO) založená  

7. dubna 1948 a sdružující 193 států v šesti geografických regionech, se od svého vzniku 
zabývá podporou mezinárodní technické spolupráce v oblasti zdravotnictví. Realizuje 
programy na potírání a úplné odstranění některých nemocí, snaží se celkově zlepšit kvalitu 
lidského života a dosáhnout co nejlepšího zdraví pro všechny. Jejími hlavními strategickými 
záměry jsou:27 

 

 omezování úmrtnosti, nemocnosti a postižení zejména u chudých a sociálně slabých 
skupin populace;  

 podpora zdravé životosprávy a omezení zdravotních rizik vyplývajících 
z ekologických, ekonomických a sociálních podmínek;  

 rozvoj spravedlivějších a efektivnějších zdravotnických systémů, které budou 
odpovídat legitimním potřebám lidí a budou pro ně finančně únosné;  

 rozvoj odpovídajících zdravotnických strategií a institucionálního zázemí  
a začleňování zdravotnických aspektů do sociálních, ekonomických, ekologických  
a rozvojových strategií.  

 
Hlavní činností této světové zdravotnické organizace je potom mimo jiné  

i vypracování zdravotní politiky a konzultační činnost dle potřeb členských států  
a odborná pomoc při vypracování národních zdravotnických strategií.  

 
1.2.2 Ministerstvo zdravotnictví 
 

 
 
V rámci právního rámce České republiky existuje zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém 

řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), který ve znění pozdějších předpisů 
stanovuje působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků, 
práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na krizové situace (které 
nesouvisejí se zajišťováním obrany České republiky před vnějším napadením), při jejich 

                                                
27

 Základní informace. World Health Organization. 13. XII. 2011. [online]. [cit. 2015-05-30]. Dostupné z: 
http://www.who.cz/zaklinfo.html 
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řešení a při ochraně kritické infrastruktury, včetně odpovědnosti za porušení těchto 
povinností.28 

Ministerstvo zdravotnictví České republiky (MZ, MZdr)29 jako orgán krizového řízení 
zajišťuje v oblasti své působnosti připravenost na řešení krizových situací. K těmto účelům 
Ministerstvo zdravotnictví zřídilo pracoviště krizového řízení, v rámci něho krizový štáb jako 
pracovní orgán pro přípravu na krizové situace a k jejich řešení a také vypracovaný krizový 
plán, který je souhrnem krizových opatření a postupů k řešení krizových situací. Na základě 
tohoto je Ministerstvo zdravotnictví oprávněno v době krizového stavu „zajistit nákup  
a distribuci potřebných léčivých přípravků; koordinovat na vyžádání kraje činnost 
zdravotnických záchranných služeb a zdravotnických zařízení, která mají urgentní příjem 
anebo statut specializovaného centra, při poskytování neodkladné zdravotní péče  
a rozhodnout o rozsahu poskytované zdravotní péče v lůžkových zdravotnických zařízeních 
v případě zavádění regulačních opatření.“30 

 Vláda České republiky vydala 14. září 2011 Přílohu k usnesení vlády ze dne  
14. září 2011 č. 682 s názvem: „Statut Komise pro řešení výskytu závažných infekčních 
onemocnění v České republice“. 

V té bylo definováno, že se Ústřední epidemiologická komise stává stálým pracovním 
orgánem vlády a byly vytyčeny hlavní body její působnosti, kterými mimo jiné jsou:31 

 
(1) Ústřední epidemiologická komise32 koordinuje zpracování a aktualizaci Pande-

mického plánu České republiky a dále kontroluje a koordinuje v celém rozsahu řízení ochrany 
veřejného zdraví akceschopnost resortů včetně jimi stanovených nezbytných veřejných 
služeb v případě výskytu závažných infekčních onemocnění včetně výskytu chřipky 
způsobené novou variantou chřipkového viru. 

(2) V rámci plnění úkolů v oblasti ochrany veřejného zdraví a zajištění akceschopnosti 
resortů včetně jejich jimi stanovených nezbytných veřejných služeb v případě výskytu 
závažných infekčních onemocnění: 

 
a) informuje vládu o průběhu a důsledcích výskytu závažných infekčních onemocnění; 
b) koordinuje a kontroluje činnost krajských epidemiologických komisí; 
c) vyhodnocuje vývoj epidemiologické situace; 
d) doporučuje vládě v rozsahu stanoveném právními předpisy přijímání příslušných 

protiepidemických opatření s celostátní působností; 
e) v rámci své činnosti předkládá vládě zprávy o vývoji epidemiologické situace  

a navrhuje nezbytná opatření na úseku ochrany veřejného zdraví a k zajištění 
akceschopnosti resortů včetně jimi stanovených nezbytných veřejných služeb. 

                                                
28

 Krizové řízení. Ministerstvo zdravotnictví České republiky. 21. XI. 2011. [online]. [cit. 2015-06-02]. Dostupné z: 
http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/krizove-rizeni_5519_1016_3.html 
29

 Krizové řízení. Ministerstvo zdravotnictví České republiky. 21. XI. 2011.[online]. [cit. 2015-07-09]. Dostupné z: 
http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/krizove-rizeni_1016_3.html 
30

 Krizové řízení. Ministerstvo zdravotnictví České republiky. 21. XI. 2011. [online]. [cit. 2015-06-02]. Dostupné z: 
http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/krizove-rizeni_5519_1016_3.html 
31

 Statut Ústřední epidemiologické komise. Ministerstvo zdravotnictví České republiky. 2011. [online]. [cit. 2015-
06-02]. Dostupné z: http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/krizove-rizeni_5519_1016_3.html 
32

 Statut Komise pro řešení výskytu závažných infekčních onemocnění v České republice. Vláda České republiky. 
Příloha ze dne 14. září 2011 č.682.[online]. [cit. 2015-07-09]. http://www.khsolc.cz/files/priloha_uv110914a. 
0682.pdf 
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Předsedou Ústřední epidemiologické komise je ministr zdravotnictví, místopředsedou 

hlavní hygienik České republiky tajemníkem zástupce odboru ochrany veřejného zdraví 
Ministerstva zdravotnictví33 a dalšími členy (celkem 21 členné komise) jsou vedoucí 
pracovníci ministerstev na úrovni minimálně ředitele odboru obrany; vnitra; dopravy; 
financí; školství, mládeže a tělovýchovy; průmyslu a obchodu; pro místní rozvoj; zemědělství; 
zahraničních věcí, atd. Náklady na činnost komise jsou hrazeny z rozpočtu Ministerstva 
zdravotnictví . 

 
1.2.3 Ministerstvo obrany 
 

 
 
Základním strategickým dokumentem Armády České republiky je takzvaná Bílá kniha 

o obraně34, která vychází z principů a zadání Programového prohlášení vlády České republiky 
a jejíž „vydavatelem“ je Ministerstvo obrany České republiky. Tento dokument je souhrnným 
koncepčním rámcem, který definuje a zdůvodňuje roli i funkce ozbrojených sil státu, včetně 
kritérií a směrů rozvoje jejich schopností. 

V rámci strategických dokumentů naší republiky byl také v únoru 2015 vydán 
dokument s názvem „Bezpečnostní strategie České republiky 2015“. V něm se předkládají 
postupy a strategie všech možných ohrožení bezpečnosti České republiky. Jedním z bodů 
tohoto dokumentu jsou také „Pohromy přírodního a antropogenního původu a jiné 
mimořádné události“.35 

Vzhledem k faktu, že šíření infekčních nemocí s pandemickým potenciálem zvyšuje 
zranitelnost populace, byly sepsány body pro bezpečnostní strategii právě i pro takovýto 
případ:36 

a) V případě výskytu a šíření infekčních onemocnění s pandemickým potenciálem 
vláda na národní úrovni přijímá adekvátní preventivní i represivní protiepidemická opatření  
a vytváří podmínky pro poskytování zdravotní péče. Orgány ochrany veřejného zdraví zajistí 
rychlou a validní výměnu informací o šíření onemocnění a o přijímaných protiopatřeních na 
mezinárodní úrovni. 

                                                
33

 Odbor ochrany veřejného zdraví – oddělení epidemiologie. Ministerstvo zdravotnictví České republiky. 
[online]. [cit. 2015-07-09]. Dostupné z: http://www.mzcr.cz/dokumenty/odbor-ochrany-verejneho-zdravi-
oddeleni-epidemiologie_10232_838_1.html 
34

 České strategické dokumenty. Ministerstvo obrany České republiky. [online]. [cit. 2015-07-20]. Dostupné z: 
http://www.mocr.army.cz/ministr-a-ministerstvo/odkazy/odkazy-46088 
35

 Bezpečnostní strategie České republiky 2015. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. 2015. ISBN 978-
80-7441-005-5. [online]. [cit. 2015-07-09]. Dostupné z: http://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/ 
tiskove_zpravy/x2015_02_04_vlada_aktualizovala_bezpecnostni_strategii.html 
36

 Bezpečnostní strategie České republiky 2015. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. 2015. ISBN 978-
80-7441-005-5. [online]. [cit. 2015-07-09]. Dostupné z: http://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/ 
tiskove_zpravy/x2015_02_04_vlada_aktualizovala_bezpecnostni_strategii.html 
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b) Česká republika se aktivně zapojuje do Mechanismu civilní ochrany Evropské unie  
a rozvíjí efektivní spolupráci se Střediskem pro koordinaci odezvy na mimořádné události 
Evropské unie a s Euroatlantickým koordinačním střediskem pro řešení mimořádných událostí 
Severoatlantické aliance. 

c) Pro zajišťování odpovídající úrovně prevence a potlačování hrozeb vláda vytváří 
podmínky pro zvyšování odborné úrovně pracovníků institucí veřejné správy odpovědných za 
plnění úkolů v oblasti bezpečnosti. Podporuje výcvik složek integrovaného záchranného 
systému a příslušníků bezpečnostních sborů. Příprava a realizace příslušných vzdělávacích 
programů je zajišťována ve spolupráci s širší bezpečnostní komunitou. 

d) Česká republika podporuje vzdělávání občanů v oblasti zajištění bezpečnosti, 
zejména v předcházení hrozbám, ale také v oblasti sebeochrany a vzájemné pomoci při 
mimořádných událostech jako významného faktoru při možné eliminaci následků 
mimořádných událostí. Systémové vzdělávání v bezpečnostní problematice, například  
i prostřednictvím veřejnoprávních médií, představuje také významný nástroj v oblasti 
prevence kriminality. Česká republika za tímto účelem rozvíjí intenzivní meziresortní 
spolupráci, spolupráci složek integrovaného záchranného systému a spolupráci s občanskými 
sdruženími zabývajícími se vzděláváním v oblasti bezpečnosti. 

Struktura bezpečnostního systému zahrnuje zejména prezidenta republiky, 
Parlament České republiky, vládu, Bezpečnostní radu státu a její pracovní orgány, ústřední 
správní úřady, krajské a obecní úřady, ozbrojené síly, ozbrojené bezpečnostní sbory, 
zpravodajské služby, záchranné sbory, záchranné služby a havarijní služby. Za zajišťování 
bezpečnosti státu a za řízení a funkčnost celého bezpečnostního systému České republiky je 
odpovědná vláda jako vrcholný orgán výkonné moci.37 

Z dokumentu Ministerstva obrany České republiky „Směrnice pro transport vzorků 
biologického materiálu k laboratornímu vyšetření na původce vysoce nakažlivých nemocí, pro 
které nejsou v České republice kapacity, v zahraničí, a to silami a prostředky Ministerstva 
obrany“ vychází také nařízení o postupu při transportu vzorků biologického materiálu 
k laboratornímu vyšetření na průkaz původců vysoce nakažlivých nemocí v zahraniční 
laboratoři.38 Zde jsou vymezeny subjekty, které mají vzorky biologického materiálu, 
odebrané od osob s podezřením na infekci VNN, transportovat do zahraniční laboratoře, 
včetně postupů samotného provedení transportu. V takové situaci je nutná součinnost 
složek Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva obrany. V rámci Ministerstva obrany se 
potom jedná o aktivaci Armády České republiky, především Společného operačního centra 
Ministerstva obrany, Vojenské zdravotnické služby39, odboru vojenské dopravy a Vzdušných 
sil Armády České republiky 40. 

Dopravním prostředkem určeným pro případný letecký transport vzorků do zahraničí 
jsou letouny 24. základny dopravního letectva Praha-Kbely. Za odborné posouzení 
nezbytnosti laboratorního vyšetření vzorků v zahraničí je zodpovědný Státní zdravotní ústav 
                                                
37

 Bezpečnostní strategie České republiky 2015. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. 2015. ISBN 978-
80-7441-005-5. [online]. [cit. 2015-07-09]. Dostupné z: http://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media 
_zpravy/x2015_02_04_vlada_aktualizovala_bezpecnostni_strategii.html 
38

 Směrnice pro transport vzorků biologického materiálu. Ministerstvo zdravotnictví České republiky. [online]. 
[cit. 2015-06-03]. Dostupné z: http://www.mzcr.cz/Soubor.ashx?souborID=21008&typ=application 
39

 Vojenská zdravotnická služba. Ministerstvo obrany České republiky; Armáda České republiky. [online]. [cit. 
2015-07-09]. Dostupné z: http://www.army.cz/scripts/detail.php?id=121 
40

 Velitelství vzdušných sil. Ministerstvo obrany České republiky; Armáda České republiky. [online]. [cit. 2015-07-
09]. Dostupné z: http://www.acr.army.cz/struktura/generalni-stab/velitelstvi-vzdusnych-sil-86864/ 

http://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a
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(SZÚ).41 Ten také provede výběr vhodné zahraniční laboratoře a naváže s ní kontakt. Dále 
zajistí zabalení vzorků pro transport do zahraničí dle požadavků mezinárodně platných 
předpisů. Tento postup přesně popisuje dokument s názvem „Postup při odběrech, balení  
a pořizování průvodní dokumentace u vzorků biologického materiálu od pacienta s podez-
řením na vysoce nakažlivou nemoc před transportem vzorků k laboratornímu vyšetření 
v zahraničí“. Státní zdravotní ústav je rovněž pověřen posouzením případné potřeby využití 
vyčleněných sil a prostředků Armády České republiky pro transport vzorků z určeného 
zdravotnického zařízení poskytovatele zdravotních služeb v České republice do Státního 
zdravotního ústavu. O výsledcích odborného posouzení potom neprodleně informuje 
Ministerstvo zdravotnictví. 
 

                                                
41

 Státní zdravotní ústav. [online]. [cit. 2015-07-09]. Dostupné z: http://www.szu.cz 
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1.2.4 Krizové plány 
 
Pro zajištění správných a účinných postupů v případech nastalých krizových situací, 

jsou vytvořeny takzvané krizové plány. Jde o dokumenty zpracovávané správními úřady, 
orgány krizového řízení, které obsahují veškeré souhrny krizových opatření  
a postupů v případě ohrožení státu, a to jak ohrožení vnitřního, tak vnějšího.  

Krizové plány využívají znění Zákona č. 241/2000 Sb. o hospodářských opatřeních pro 
krizové stavy a v něm definovaný systém hospodářské mobilizace; nouzového hospodářství; 
státních hmotných rezerv; infrastruktury a regulačních opatření. Základním závazným 
doporučením pro zpracování krizových plánů je potom nařízení vlády č. 462/2000 Sb., ve 
znění nařízení vlády č. 36/2003 Sb. a na jejím základě připravená „Metodika zpracování 
krizových plánů dle § 15 a § 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., ve znění nařízení vlády  
č. 36/2003 Sb.„ schválená Bezpečnostní radou státu.42 

 
Zdravotnická opatření jsou v krizových plánech řešena ve třech úrovních: 
 

a) jako samostatné operační plány; 
b) jako součást jiných operačních plánů; 
c) jako plán zdravotnického zabezpečení. 

 
Základní částí krizového plánu je potom vždy takzvaný typový plán, který se vždy váže 

na řešení jednoho konkrétního typu krizové situace. Typový plán musí obsahovat popis 
krizové situace a její vliv na zachování základních funkcí státu, dále záměry řešení 
s doporučenými postupy v rámci jednotlivých etap hrozby krizové situace i následné 
likvidace následků a také určení odpovědných osob za zpracování a aktualizaci typového 
plánu.  

Na základě zpracování typových a operačních plánů potom vznikají takzvané havarijní 
plány. Usnesením Bezpečnostní rady státu ze dne 14. května 2002 č. 290 byly pro působnost 
Ministerstva zdravotnictví vytipovány tři typové situace:43 

 

 epidemie – hromadné nákazy osob (včetně hygienických a dalších režimů); 

 narušení dodávek léčiv a zdravotnického materiálu velkého rozsahu; 

 hromadné postižení osob mimo epidemií – řešení následků včetně hygienických  
a dalších režimů. 
 
1.3 Stěžejní milníky týkající se reakce bezpečnostního systému České republiky na 

vysoce nakažlivé nemoci ve sledovaném období  
 
Jako protiepidemické opatření se nepřímo uplatňuje již včasné a správné rozpoznání 

infekční nemoci. Díky tomu se výrazně zkracuje doba, po kterou by se stal nakažený zdrojem 
a šiřitelem nákazy. Stejnou měrou se hodnotí také včasná izolace nakaženého pacienta, která 
je nařizována u infekcí s možným interhumánním přenosem. Osoby, které by mohly být 
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zdrojem šíření nákazy, je nutno oddělit od ostatních obyvatel. Pro tento účel je nařízena 
karanténa, během které jsou tito lidé izolováni buď doma, nebo ve zdravotnických zařízeních 
a obvykle po celou dobu maximální inkubační doby jsou pozorováni odborným lékařem.  

V České republice je několik vysoce specializovaných center pro vysoce nebezpečné 
nákazy, která jsou připravena a schopna zajistit izolaci a léčbu osob postižených VNN. 
Národním centrem pro VNN je Nemocnice Na Bulovce v Praze. To je také vládním nařízením 
určeno jako hlavní zdravotnické zařízení v případě krizové situace. Další je klinika infekčních 
nemocí v Hradci Králové, anebo také specializované centrum Odbor biologické ochrany 
Těchonín (OBO). Právě toto vojenské centrum je připraveno chránit v případě krizového 
stavu zdraví všech občanů naší republiky. 

Jedná se nejen o specializovanou infekční nemocnici, ale také základnu armádního 
biologického obranného výzkumu a místem, kde probíhají školení a výcvik specialistů 
biologické ochrany nejen Armády České republiky a dalších člsnských států Severoatlantické 
aliance, ale také civilních specialistů. Specializovaná Infekční nemocnice OBO Těchonín je 
schopna izolovat a léčit osoby nakažené VNN a díky nejvyššímu stupni biologického 
zabezpečení je riziko přenosu z nakažené osoby na ošetřující personál nebo mimo nemocnici 
do populace minimální až prakticky nulové. Takové zabezpečení je v rámci nemocnic v České 
republice ojedinělé. Oproti běžnému zdravotnickému zařízení se tak výrazně snižuje riziko, že 
by kvůli obavě z vlastní nákazy (nebo případné nákazy svých rodinných příslušníků) odmítl 
personál o pacienta pečovat. Tento specializovaný ústav byl navržen právě pro případy 
vysoce rizikových pacientů, které by mohly civilní nemocnice v případě krizového stavu 
vzhledem k oprávněné obavě z rozšíření nemoci, odmítnout. OBO Těchonín izoluje  
a vyšetřuje i vojáky, kteří se vracejí z nasazení v epidemiologicky rizikových oblastech, 
například v Afghánistánu či Iráku. Toto opatření je důležité a nezbytné právě kvůli zabránění 
případného šíření nebezpečných infekčních chorob mezi rodinné příslušníky účastníků misí  
a další populaci. 44 

Pro hlášení výskytu případů infekčních onemocnění, které je dle zákona o ochraně 
veřejné zdraví povinné, slouží v České republice programy EpiDAT, ARI a Pandemie.45 
Nahlašování VNN se samozřejmě podává neprodleně, většinou telefonicky, elektronickou 
poštou nebo faxem. Údaje o výskytu infekčních nemocí se potom z celé České republiky 
sumarizují a analyzují ve Státním zdravotním ústavu v Praze a jsou podkladem pro řízení 
a plánování protiepidemické činnosti.  
 

1.3.1 Vyhlášení karantény při pandemickém výskytu SARS v roce 2003 
 
SARS byl až do roku 2003 zcela neznámým virem, který se v únoru zmíněného roku 

objevil ve venkovských oblastech Čínské lidové republiky. Úplně zničehonic to ovšem zase 
nebylo. Prvních několik stovek případů se objevilo již na podzim roku 2002 v provincii Kanton 
na jihu země, avšak tamější úřady tyto informace potlačovaly a utajovaly, aby nedošlo 
k poškození jména jejich země v cizině.46 Bylo zjištěno, že SARS vyvolává koronavirus 
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pocházející z divokých cibetek (malých kočkovitých šelem), které se právě v těchto oblastech 
hojně jedí a jsou považovány za gastronomickou lahůdku. SARS se mezi lidmi šířil pouhým 
blízkým kontaktem. Stačil tedy dotyk nebo delší bližší kontakt do vzdálenosti 10 cm a mohli 
jste se nakazit. Šlo tedy o vysoce nakažlivý virus, který se šířil hojně také mezi pracovníky ve 
zdravotnictví. Záhy tedy došlo k tomu, že jej jeden infikovaný lékař vynesl za hranice Čínské 
lidové republiky a během měsíce se rozšířil do Vietnamu, Singapuru a do Kanady. Během 
krátké doby byl nakonec roznesen do téměř třiceti zemí na šesti kontinentech.47  

Závažný problém celosvětového měřítka byl na světě a pracovníci Světové 
zdravotnické organizace a Centra pro prevenci a kontrolu nemocí (Centers for Disease 
Control, CDC)48 začali velmi rychle testovat vzorky od pacientů a snažili se virus zkoumat. 
Obrovskou zásluhu za zastavení zkázonosného viru má italský epidemiolog, který dlouhá léta 
pracoval pro Světovou zdravotnickou organizaci a Lékaře bez hranic v Mauritánii, v Kambodži 
a na Maledivách, dr. Carlo Urbani. Ten se rozjel hned 28. února 2003 do malé privátní 
nemocnice v Hanoji, která se na Světovou zdravotnickou organizaci obrátila s žádostí  
o pomoc, jelikož jeden z jejich pacientů projevoval těžké příznaky chřipky. A právě tam 
započala cesta objevení a izolování nového viru. Neúnavná činnost dr. Urbaniho během 
dalších dní velkým dílem přispěla k tomu, že Světová zdravotnická organizace vydala 
12. března 2003 první oficiální varování před novou infekcí a svět se mohl začít bránit. 
Bohužel, den před tím na sobě, cestou letadlem z Hanoje do Bangkoku, dr. Urbani pocítil 
počáteční příznaky této choroby. Na letišti v Bangkoku od sebe odehnal kolegu, který ho 
přišel přivítat, aby nenakazil a v bezpečné vzdálenosti od ostatních lidí čekal na příjezd 
sanitky. Dr. Carlo Urbani, který poslední dva týdny neúnavně studoval novou chorobu a který 
před jejím atakem zachránil Vietnam, právě této nemoci podlehl. Zemřel v Bangkoku  
29. března 2003 a zanechal po sobě ženu a tři děti.49 

Dne 2. července 2003 vydalo Ministerstvo zdravotnictví informaci o opatřeních 
přijatých proti šíření nemoci SARS v České republice, ve které mimo jiné stálo, že: 
„k 30. 6. tohoto roku bylo na světě ohlášeno a léčeno celkem 8 447 potvrzených případů 
SARS, z nich 811, t. j. 9,6 % zemřelo. Současná situace ve výskytu SARS ve světě je již příznivá, 
od 15. 6. Tohoto roku nebyl ohlášen žádný nový případ SARS ... V České republice bylo na 
infekčních odděleních izolováno k vyloučení diagnózy SARS celkem 40 pacientů, ani v jednom 
z uvedených případů nebyl SARS prokázán. Podezření na onemocnění SARS, které jako jediné 
bylo nahlášeno do WHO, bylo na základě podrobného diagnostického šetření uzavřeno jako 
Legionelloza. V České republice byla přijata již v polovině března tohoto roku. všechna 
doporučení WHO, která se týkala států bez zjištěné infekce SARS, to znamená, že byla přijata 
definice SARS, na letišti v Praze Ruzyni byla vyvěšena v českém a anglickém jazyce na 
nepřehlédnutelných místech letiště informace, doporučující cestujícím přilétajícím z oblastí 
endemického výskytu SARS, aby v případě, že mají klinické příznaky odpovídající SARS, 
oznámili tuto skutečnost letištnímu personálu, který byl náležitě předem poučen,  
a v případě, že se u nich tyto příznaky vyskytnou do 10 dnů po příletu do České republiky, aby 
se obrátili na nejbližší hygienickou stanici nebo infekční oddělení. Státní zdravotní ústav  
v Praze byl určen jako zařízení, které zajišťuje specifickou virologickou diagnostiku SARS a byl 
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k tomuto účelu speciálně dovybaven. O SARS byly podávány informace jak cestou webových 
stránek Ministerstva zdravotnictví, tak s využitím masmédií. Byla stanovena povinnost 
fyzických osob přilétajících na česká letiště vyplňovat tzv. příletové karty, jejichž cílem bylo 
vytvořit podmínky k eventuální identifikaci kontaktů osob se SARS.“50 

Studentky, které byly na ročním studiu čínštiny v Tchaj-peji a které přiletěly koncem 
května do Prahy, byly ihned odvezeny na infekční oddělení nemocnice Na Bulovce. 
Předpokládalo se u nich reálné riziko, že se dostaly do kontaktu s nakaženým člověkem, ale 
dle vyjádření lékařů byly naštěstí bez jakýchkoli příznaků. 

Jak tehdy uvedl hlavní pražský hygienik Vladimír Polanecký, přestože každý občan 
České republiky, u kterého bylo podezření, že se v Čínské republice (Tchaj-wan) setkal 
s nakaženým SARS a přiletěl do České republiky, musel do karantény, zahraničních turistů 
nebo obchodníků, kteří k nám z ohniska nemoci přilétali, se toto netýkalo. Na cizince nelze 
takováto opatření použít, „to je otázka jednání mezi vládami,“ řekl Polanecký.51 Jak také 
uvedl, bezpečnostní opatření v České republice „jela“ na maximum a byla nejpřísnější 
v Evropě, což ovšem neznamená, že se k nám nemoc nemohla dostat. K tomu dodal, že „je to 
o zodpovědnosti lidí a o tom, aby si uvědomili, že na tu nemoc není lék, a necestovali do 
ohrožených oblastí, pokud nemusí.“52 
 

1.3.2 Vytvoření plánu opatření pro případ pandemie chřipky vyvolané novou 
variantou chřipkového viru v roce 2006 
 
V roce 2006 začala svět děsit ptačí chřipka subtypu H5N. Obrovskou hrozbou byla 

především proto, že ptačí virus již v naší historii několikrát řádil a měl katastrofické následky. 
Tato chřipka, které se přezdívalo španělská, navzdory tomu, že zcela určitě nepocházela ze 
Španělska, zahubila v říjnu 1918, za pouhý jeden měsíc, více než 200 000 Američanů. Ve 
světě došlo ke zničení celých komunit a přestože dnes již neexistují přesné záznamy  
o obětech, dle současného odhadu zemřelo 80 až 100 milionů lidí.53 
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Ilustrace: Plakáty, týkající se šíření „španělské chřipky“.54 
 

  
 
Vědcům trvalo několik desetiletí, než si uvědomili, že příčinou této pandemie byl 

ptačí virus. Došlo totiž k tomu, že virus, který nakazil jeden druh, zmutoval do čehosi, co 
nakazilo další druh, lidi. A vzhledem k tomu, že lidský organismus nebyl nikdy předtím 
takovémuto viru vystaven, neměl proti němu přirozenou imunitu. V roce 1997 zemřel 
v Hongkongu malý chlapec na velmi specifický kmen chřipky a současně potom onemocnělo 
několik stovek lidí, z nichž bylo osmnáct hospitalizováno a šest z nich zemřelo. V tomto 
případě zabíjela ptačí chřipka nazývaná H5NI.55 Od té doby probíhá celosvětové sledování 
možnosti výskytu ptačí chřipky, protože pokud by opět zmutovala a stala se přenosnou 
z člověka na člověka, lidstvo by postihla nebývale silná pandemie.  

Vir H5NI naštěstí neprošel významnou mutací a zůstal ohrožením převážně pro 
drůbež a ptactvo, ale vzhledem k tomu, že se jím již nakazili lidé a dokonce na něj  
i zemřeli, vydala Vláda České republiky v říjnu 2006 Pandemický plán České republiky. Plán 
vychází z revize Globálního pandemického plánu připravenosti sepsaným Světovou 
zdravotnickou organizací na základě analýzy nově vznikající epidemiologické situace viru 
chřipky H5N1. Zdůrazněná je zde nutnost úzké spolupráce s veterinární službou, čímž pádem 
do situace vstoupilo i Ministerstvo zemědělství České republiky.56 
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1.3.3 Nastavení ochranných opatření před zavlečením vysoce nakažlivé infekční 
nemoci, hemoragické horečky Ebola, ze zahraničí v roce 2014 

 
Historie hemoragické horečky Ebola sahá do roku 1967 a souvisí vlastně s jiným 

horečnatým onemocněním, zvaným Marburg.57 V létě 1967 byla z Ugandy do Evropy 
převážena skupina kočkodanů obecných, kteří byli určení institucím zabývajícím se výrobou 
očkovacích látek. Jednu skupinu kočkodanů si objednala německá firma Behrigwerke 
v Marburgu. Hned pár dní po příletu opic několik zaměstnanců firmy, kteří se dostali do 
kontaktu s kočkodany, onemocnělo. Dostali horečku, trpěli bolestmi hlavy, zvracením  
a průjmem. Vypadalo to na střevní infekci, ale během pár dnů se jejich stav zhoršil. Horečky 
sice ustoupily, ale začalo masivní krvácení do kůže i z tělních otvorů, selhávaly důležité 
vnitřní orgány jako játra a ledviny a docházelo k poruchám krevního oběhu. Během druhého 
týdnu průběhu nemoci zemřelo v Marburgu 5 z celkem 24 nakažených osob.  

 
Ilustrace: Šíření horečnatého onecmocnění Marburg.58 
 

 
 
Vědcům se podařilo v prosinci 1967 nalézt zcela nový vir se zcela neobvyklým tvarem 

připomínajícím zakroucené vlákno. Jelikož vir nebyl příbuzný s žádnými dosud známými viry  
a protože vlákno se latinsky řekne filum, byl pro něj vytvořen nový rod s názvem Filovirus. 
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Virus však, tak jak se objevil, zase zmizel a nebylo možné objevit jeho zdroj a způsob přenosu 
na lidi. Znám byl jen původce, kočkodan.59 

Když v roce 1976 vypukla epidemie krvácivých horeček s vysokou smrtností v Súdánu 
a Kongu (tehdy Zairu), požádaly oba státy o pomoc Světovou zdravotnickou organizaci. 
Výsledkem pátrání jejích vědců bylo objevení vláknitého virusu, velmi podobného tomu 
marburskému, avšak protilátky na něj nefungovaly, takže bylo jasné, že jde opět o nový virus. 
Pojmenování dostal podle řeky Ebola v severním Kongu, v jejímž údolí se poprvé objevil.  
I tento vir na sebe nechal nějakou dobu znovu čekat a teprve po letech a mnoha nových 
atacích na různých místech bylo zjištěno, že nosiči viru jsou netopýři a jejich větší býložraví 
příbuzní kaloni.60 

Přestože došlo již k mnoha epidemiím a stovky lidí zahynuly, ve srovnání s viry jako 
jsou například chřipky, spalničky nebo HIV, nemají filovirové infekce v rámci celosvětového 
hlediska nijak zásadní význam. A přesto se jich děsíme a odborná veřejnost se snaží co 
nejvíce zajistit ochranu před jejich šířením. Důvodem je především to, že virus je nový  
a zůstává kolem něho ještě mnoho otazníků. Vědci a epidemiologové si totiž v roce 1967 
mysleli, že definitivně zvítězili nad infekčními chorobami a že protilátky, které vyvinuly, 
zajistili, že nás již jako populaci přestanou ohrožovat. Výskyt zcela nového viru, který se 
vynořil z pralesů, však touto odbornou veřejností doslova otřásl. Důkazem je toho vyjádření 
belgického epidemiologa prof. Hatlera tehdy řekl: „Po objevení se marburské nemoci v roce 
1967 byl vědecký svět otřesen brutalitou tohoto virového útoku.“61 

V souvislosti s výskytem hemoragické horečky Ebola v Západní Africe vydalo dne  
4. srpna 2014 Ministerstvo zdravotnictví prohlášení, ve kterém uvedlo, že denně pečlivě 
sleduje vývoj situace nejen na základě informací od Světové zdravotnické organizace, ale 
také z podkladů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (European Centre for 
Disease Prevention and Control, ECDC),62 které jsou zaměřeny na průběžné hodnocení 
souvisejícího rizika pro evropské státy. Hlavní hygienik České republiky Vladimír Valenta 
uvedl: „V současné době je zintenzivněna koordinace postupů jak v rámci rezortu 
zdravotnictví tak i mezirezortní spolupráce, zejména s kompetentními pracovníky Letiště 
Václava Havla Praha a s pracovníky Ministerstva zahraničních věcí. Ministr zdravotnictví dále 
může rozhodnout o svolání Ústřední epidemiologické komise, jejímiž členy jsou nejen zástupci 
našeho, ale i ostatních rezortů,“63 a dodal, že k datu 4. srpna 2014 bylo podle zpráv Světové 
zdravotnické organizace hlášeno celkem 1 323 případů této infekce, z nichž v 729 případech 
došlo k úmrtí. „Podle současného stanoviska ECDC je riziko šíření původce hemoragické 
horečky Ebola v návaznosti na mezinárodní cestování spíše nízké, a to především z toho 
důvodu, že k nákaze u dané nemoci dochází přímým kontaktem s tělesnými tekutinami 
a sekrety nakažených osob. K tomuto kontaktu dochází nejčastěji v nemocničních zařízeních 
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a dále pak při nedodržování bariérového ošetřovacího režimu, jako například při používání 
použitých kontaminovaných injekčních jehel a stříkaček,“ vysvětlil hlavní hygienik. 64 

„Zavlečení individuálních případů z oblastí výskytu infekce do Evropy i České republiky 
však zcela vyloučit nelze. Česká republika má proto vypracované postupy reakce na tuto 
hrozbu, které odpovídají požadavkům Světové zdravotnické organizace. V případě podezření 
na vysoce nakažlivou nemoc na palubě letadla s místem přistání v České republice 
by se postupovalo podle „Směrnice pro jednotný postup při vzniku mimořádné události 
podléhající Mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005) v souvislosti s výskytem vysoce 
nakažlivé nemoci na palubě letadla přistávajícího ve vstupním místě České republiky pro 
leteckou dopravu“ (kterým je Letiště Václava Havla Praha). Opatření by mimo jiné spočívala 
v izolaci, transportu, hospitalizaci a léčbě nemocného nebo z nemoci podezřelého na infekční 
klinice na Bulovce, ve zdravotním dohledu osob v kontaktu, epidemiologickém šetření, 
vyšetřování vzorků biologického materiálu, dezinfekci prostor i předmětů a v dalších 
opatřeních stanovených hygienickou službou, která by také rozhodla o zapojení dalších složek 
integrovaného záchranného systému. Obdobně formuluje opatření i další směrnice upravující 
postup při výskytu nebo podezření na vysoce nebezpečnou nákazu ve zdravot-nickém 
zařízení.“ 65 

Podle § 2 odst. 6 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb. se zdravá fyzická osoba, která 
pobývala v ohnisku nákazy nebo byla během inkubační doby ve styku s infekčním 
onemocněním, považuje za osobu podezřelou z nákazy. Místem, kterým může být do České 
republiky cestujícími ze zahraničí zavlečena hemoragická horečka Ebola, je především 
mezinárodní letiště, určené a vybavené k uskutečňování jak vnitrostátních a vnitřních letů, 
tak i letů, při nichž je překročena vnější hranice. Letiště Václava Havla Praha je podle směrnic 
vydaných k ochraně před zavlečením vysoce nakažlivých infekčních onemocnění základním 
tranzitním místem. Proto v něm byl zřízen prostor pro výkon služby ochrany veřejného zdraví 
zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví a přizvanými zaměstnanci zdravotních ústavů 
a Státního zdravotního ústavu, které jsou zdravotnickými zařízeními zřízenými k poskytování 
služeb na úseku ochrany veřejného zdraví. Úkolem této služby je provádět epidemiologická 
šetření zaměřená na prevenci rozšíření nákazy hemoragickou horečkou Ebola na území 
České republiky.  

Dne 21. října 2014 potom vydalo Ministerstvo zdravotnicví nařízení, že se „cestujícím 
ze zahraničí na území České republiky přes mezinárodní letiště Václava Havla Praha, kteří 
pobývali v době do 42 dnů přede dnem příletu na území České republiky po jakoukoli dobu na 
území Guinejské republiky, Liberijské republiky nebo Republiky Sierra Leone, ukládá povinnost 
dostavit se za účelem provedení epidemiologického šetření ihned po přistání do vyčleněného 
a označeného prostoru, zřízeného na tomto letišti, kde koná službu zaměstnanec orgánu 
ochrany veřejného zdraví, pověřený zaměstnanec přizvaného zdravotního ústavu nebo 
Státního zdravotního ústavu. Důvodem tohoto opatření je zamezení zavlečení a rozšíření 
nákazy Ebola na území České republiky, k čemuž základní podmínkou je provedení 
epidemiologického šetření u osob, které pobývaly v ohnisku nákazy nebo mohly přijít do styku 
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s předmětným infekčním onemocněním a přijetí případných nezbytných protiepidemických 
opatření u těchto osob, zejména sledování jejich zdravotního stavu, event. nařízení 
lékařského dohledu nad nimi (viz § 2 odst. 6 zákona o ochraně veřejného zdraví). Pokud 
osoba, která pobývala na území shora uvedených států západní Afriky, nesplní nařízené 
ochranné opatření, může ohrozit veřejné zdraví, neboť v případě, že byla v kontaktu 
s nákazou (což se může projevit až v době pobytu na území České republiky), a nelze ji rychle 
nalézt prostřednictvím údajů zjištěných při epidemiologickém šetření, popřípadě jí uložit 
odpovídající protiepidemické opatření, může tuto nákazu dále šířit na území České republiky 
a způsobit tím její epidemický výskyt. Současně se nadále ukládá Letišti Praha, a. s., 
povinnost vyčlenit pro zaměstnance orgánů ochrany veřejného zdraví a přizvané 
zaměstnance zdravotního ústavu a Státního zdravotního ústavu prostory včetně možnosti 
izolace.“ 66  
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2. PRAKTICKÁ ČÁST 
 
2.1 Případová studie postupu v případě šíření vysoce nakažlivých nemocí v zahraničí  
 
Tato případová studie se zaměří na postup opatření v případě šíření hemoragické 

horečky Ebola v oblasti Guinejského zálivu na jihozápadě Afriky. 
 

2.1.1 Vymezení teritoria 
 
Oblast Guinejského zálivu se nachází v jihozápadní části Afriky a státy, které do této 

oblasti náleží, jsou: Senegal, Gambie, Guinea – Bissau, Guinea, Sierra Leone, Libérie, Pobřeží 
slonoviny, Burkina Faso, Ghana, Togo, Benin, Nigérie, Kamerun, Gabon, Republika Kongo, 
Středoafrická republika, Demokratická republika Kongo (viz. následující mapy).67 
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Na tomto území panuje velmi teplé klima, jelikož se rozkládá na tropickém  

a rovníkovém podnebném pásu. Zároveň je tu vysoká vlhkost vzduchu zapříčiněná velkým 
množstvím srážek. Velkou část území zabírá tropický deštný les. Obyvatelstvo tvoří většinově 
venkované negroidní rasy. Místy se tu setkáme s vysokou negramotností a celková úroveň 
hygieny a obecně životní úroveň je nízká. 
 

2.1.2 Výskyt nemoci 
 
V létě roku 1976 vypukla téměř ve stejné době epidemie ve městě N´zara v jižním 

Súdánu a ve vesnici Yambuku v severním Kongu (tehdy Zairu). V obou případech se jednalo  
o epidemii krvácivých horeček s vysokou smrtností. Oba regiony ovládla panika a v obou 
zemích vlády reagovaly vyhlášením rozsáhlé karantény. Ta probíhala za pomoci vojska, které 
postižené oblasti zcela uzavřelo. V Kongu ve vesnici Yambuku onemocnělo během několika 
týdnů celkem 318 osob a 218 z nich na nákazu zemřelo. Většina z nemocných byla 
hospitalizována v belgické misijní nemocnici, kde bohužel nebyly dostatečně dodržovány 
hygienické zásady a v důsledku toho došlo opakovaně k přenosu onemocnění na 
zdravotnický personál a další pacienty. Vzhledem k tomu, že je v této části světa zvykem 
rituálně omývat zemřelé, rozšířila se infekce ještě dále, především na rodinné příslušníky 
nemocných.68 

V Súdánu, ve městě Maridi, byla situace obdobná. Onemocnělo zde 284 lidí  
a 151 z nich zemřelo. Obě země nejprve považovaly nákazu za nějakou z horečnatých infekcí 
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typu malárie nebo břišní tyfus, ale když na pacienty léčba nezabírala, ba naopak, nemocných 
přibývalo, obrátily se obě země o pomoc na Světovou zdravotnickou organizaci. Organizace 
zareagovala vysláním dvou mezinárodních týmů expertů. Do Konga odjela skupina vědců 
z amerického Centra pro kontrolu nemocí a do Súdánu specialisté přímo ze Světové 
zdravotnické organizace. Výsledkem jejich pátrání bylo nalezení vláknitého viru podobného, 
v té době již známému, viru marburské hemoragické horečky. Další výzkum však ukázal, že 
protilátky proti viru Marburg s tímto novým virem nereagují, a že tedy mají co do činění se 
zcela novým virem. Pojmenovali jej podle řeky Ebola v severním Kongu, a jelikož bylo možno 
rozlišit dva kmeny viru Ebola podle jejich výskytu, nazvali je Zaire-Ebola virus (ZEBOV)  
a Súdán-Ebola virus (SEBOV). 69 

V roce 1979 vypukla v Súdánu, opět ve městě N´zara, další epidemie. Tentokrát 
onemocnělo 34 osob a z nich 22 zemřelo. Tak, jak se nemoc objevila, tak zase zmizela 
a několik let se neobjevila. Až v roce 1994, a tentokrát v Gabunu, v táborech horníků ze 
zlatých dolů. Onemocnělo tam 52 osob a 31 z nich zemřelo. Gabun zažil v dalších letech ještě 
tři ataky epidemie, při kterých onemocnělo 162 lidí a 119 z nich zemřelo. Další epidemie 
potom postihla Kongo v roce 1995. Tam, ve městě Kikwit, onemocnělo 315 osob  
a 250 nemoci podlehlo. V Kongu se situace opakovala ještě v roce 2002 se 143 nemocnými  
a 128 oběťmi. Největší epidemie eboly propukla na přelomu let 2000 a 2001 v Ugandě, kde 
se nakazilo 425 lidí a zemřelo 224 z nich.70  

Podle statistiky Světové zdravotnické organizace z 8. února 2015 zemřelo celosvětově 
na tuto zákeřnou nemoc celkem 9 177 lidí, přičemž kromě několika málo z nich, zemřeli 
všichni v nejpostiženějších západoafrických zemích Libérii, Sieře Leone a Guineji. Celkem se 
virem ebola nakazilo téměř 23 000 lidí.71 

 
2.1.1 Postup opatření 
 
Začátkem července 2014 bylo jasné, že epidemie eboly, která v únoru toho roku 

vypukla v oblasti guinejského zálivu, byla nejhorší v historii tohoto onemocnění. Epidemie se 
šířila velmi rychle a opatření, která byla doposud prováděna, nedostačovala. Jak upozornila 
ředitelka Světové zdravotnické organizace, Margaret Chanová, případy nákazy se vyskytovaly 
nejen v těžce dosažitelných zemědělských oblastech, ale také v hustě obydlených hlavních 
městech.72 Chanová proto s regionálními představiteli této oblasti dojednávala plán na 
spuštění nového krizového plánu za 100 miliónů dolarů. „Bavíme se zhruba o 100 milionech 
dolarů potřebných na financování tohoto plánu. Ten zahrnuje nasazení zdravotnického 
personálu, epidemiologů nebo expertů na komunikaci,“ sdělil mluvčí Světové zdravotnické 
organizace Paul Garwood.73  
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Jednotlivé západoafrické země přistoupily k bezprecedentním opatřením. Zostřily 
karanténu a nasadily na dohlížení jejího dodržování i bezpečnostní síly. 

Sierra Leone vyhlásila stav ohrožení veřejného zdraví a prezident Ernest Bai Koroma 
nařídil uzavření především oblastí na východě země. Dále bylo nařízeno, že si každý pasažér 
na letištích musí omývat ruce dezinfekcí a podstoupit zkoušku na zvýšenou teplotu. Ke 
stejným krokům přistoupila také Libérie. V rámci karantény tam došlo k uzavření celých obcí 
a v rámci nového akčního plánu uzavřela všechny školy a školská zařízení a části vládních 
úředníků nařídila povinné měsíční volno. Vláda Libérie zakázala vynášet jídlo z restaurací  
a pokladní v supermarketech začali obsluhovat v gumových rukavicích.74 Zakázáno bylo také 
konání fotbalových zápasů. 

Ve velké míře zapříčinila zpočátku nedostatečné dodržování hygienických zásad‚ 
a nařízení nedostatečná informovanost obyvatelstva. Lidé byli na mnoha místech 
přesvědčeni, že jde jen o záminku pro to, aby dostal zdravotnický personál přidáno. Až 
striktní nařízení vlády postoj lidí změnil. Dalším problémem, na který pracovníci světové 
organizace a další zdravotní odborníci naráželi, byla nedůvěra obyvatel západní Afriky 
k moderní medicíně a spoléhání na lidové léčitele v oblasti. To vše přesto, že zde probíhaly 
mohutné osvětové akce. Jak prohlásil Martin Zinggl z organizace Lékaři bez hranic: 
„Investovali jsme nemálo úsilí do komplexní zdravotnické osvěty a do vhodných 
komunikačních aktivit. Na místní obyvatele jsme se obraceli v jejich rodných jazycích  
a všemožně jsme šířili potřebné informace o příznacích eboly a o možné prevenci. Rovněž 
jsme lidem vysvětlovali, jak velkou roli hraje čas – čím dříve vyhledají pomoc ve 
zdravotnickém středisku, tím vyšší jsou jejich šance na přežití.“75 

Ve dvoumilionové metropoli Guineje Konakry byly u většiny domů postaveny nádoby 
s dezinfekcí a kdokoli přišel, musel se omýt. Ze strachu z nákazy se lidé báli osobního 
kontaktu s jinými lidmi. Občané se tak zdravili odtažitě, bez podání ruky. Pokud to nebylo 
opravdu nutné, hodně lidí zůstávalo ve svých domovech a nikam nevycházeli. Téměř 
komorní záležitostí se náhle staly také pohřby, do té doby tradičně hlavní společenské 
události země. Mezi další nařízení vlády patřil i zákaz prodeje a konzumace netopýrů, o nichž 
jsou zdravotníci přesvědčeni, že virus roznášejí. Zákaz prodeje se týkal také dalšího 
oblíbeného jídla, masa divokých zvířat. 

Největší letecká společnost Asky Airlines zrušila lety do Libérie a Sierry Leone, 
přestože podle Světové zdravotnické organizace je nebezpečí, že se lidé nakazí od 
spolucestujícího v letadle, minimální. Vzhledem k tomu, že se virus přenáší kontaktem  
s tělními tekutinami, nevydala organizace žádné doporučení, které by letecké společnosti 
nabádalo k rušení letů. 76 

V oblasti operovaly také týmy specialistů organizace Lékaři bez hranic. Standardními 
postupy při potírání epidemie eboly byla izolace nemocných, lékařská péče, terénní práce, 
pečlivý dohled na konání bezpečných pohřbů a výrazná angažovanost členů místních 
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komunit. Právě porozumění místních obyvatel a komunit zasažených epidemií eboly bylo 
klíčové proto, aby akceptovali činnost Lékařů bez hranic v této oblasti a aby bylo možné 
šíření viru zastavit. Považovat za zbavenou eboly lze oblast poté, co se v ní po dobu 42 dní 
nevyskytne ani jediný případ nemoci. A právě toto se pracovníkům Lékařů bez hranic 
podařilo v liberijském regionu Foya v prosinci 2014.77  

V Monrovii v regionu Foya v Libérii bylo Lékaři bez hranic zbudováno největší 
centrum na léčbu eboly v historii, které bylo koncipováno tak, aby lidé žijící v jeho blízkosti 
viděli dovnitř a mohli si tak udělat co nejpřesnější představu o práci zdravotníků. Tím pádem 
se nedůvěra místních obyvatel relativně minimalizovala. Kapacita ebolového centra 
známého pod názvem ELWA 3 (Eternal Love Winning Africa) byla 240 lůžek. Kromě toho 
zprovoznili Lékaři bez hranic tranzitní jednotku s 10 lůžky vedle Obecné nemocnice 
Redemption. Centrum začalo fungovat v srpnu 2014 a v té době čelilo skutečně masivnímu 
náporu pacientů. Denně jich přicházelo až 130. Od 30. října 2014 potom nebyl přijat žádný 
nový pacient, a tak mohlo v prosinci dojít k prohlášení, že je v této oblasti nemoc vymýcená. 
10. prosince byly veškeré aktivity Lékařů bez hranic v oblasti ukončeny a předány 
ministerstvu zdravotnictví a jeho partnerům. 

V současné době pracují Lékaři bez hranic na vymýcení eboly v dalších částech 
Libérie, v guinejském Konakry, v Sieře Leone a v Mali. „Organizace zprovoznila 6 center na 
léčbu eboly s celkovou kapacitou 600 lůžek. Od března 2015 přijali Lékaři bez hranic více než 
6 500 lidí, z nichž 4 134 mělo pozitivní výsledek na ebolu a 1 796 se uzdravilo. Lékaři bez 
hranic mají v tuto chvíli v oblasti 300 mezinárodních spolupracovníků a zaměstnávají okolo 
3 125 místních.“ 78 

Dle údajů začátkem února 2015 zveřejněné studie Úřadu pro koordinaci 
humanitárních záležitostí Organizace spojených národů vyplývá, že z téměř 2,9 miliard 
dolarů přislíbených na pomoc zemím postiženým epidemií eboly dorazilo do konce roku 
2014 ve skutečnosti do západní Afriky jen asi 40 %. „Toto zdržení (v poskytnutí finanční 
pomoci) mohlo výrazně přispět k dalšímu šíření viru a tím ještě zvýšit nutnou finanční 
pomoc,“ uvedla Karen Grepinová, odbornice na zdravotnickou politiku z univerzity v New 
Yorku, která studii zveřejněnou v časopise British Medical Journal provedla.79 „Podle 
Grepinové není chyba pouze v tom, že do postižených zemí zatím nedorazila více než polovina 
slíbených finančních prostředků, ale i to, že světové humanitární organizace nedokázaly 
spolehlivě odhadnout množství potřebných peněz. Zatímco Guinea informovala Světovou 
zdravotnickou organizaci o „rychle se šířící epidemii“ 23. března 2014, rozběhla se první větší 
kampaň na pomoc západní Africe až v srpnu téhož roku a organizace v ní žádaly jen 
o 71 milionů dolarů. V polovině září 2014 odhadovala Organizace spojených národů, že na 
boj s ebolou bude potřeba asi miliarda dolarů, v listopadu už ale odhad zvýšila o polovinu. 
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„Problémem v tomto případě nebyla štědrost dárců, ale fakt, že se peníze nedostaly do 
postižených oblastí dostatečně rychle,“ dodala Grepinová.“80 

Podle Pavla Grubera, ředitele Lékařů bez hranic, je také důležitým činitelem fakt, že 
nemoci jako ebola, které se vyskytují v zemích třetího světa, nejsou zajímavé pro 
farmaceutické firmy. „Firmy naopak investují třeba do krémů proti vráskám,“ upozornil 
Gruber.81 Nakonec několik rychlých fakt z Guineje, Libérie a Sierra Leone zveřejněných Lékaři 
bez hranic k březnu 2015:82 

 

 9 234 dětí přišlo kvůli ebole o jednoho z rodičů; 

 584 dětí ztratilo oba rodiče; 

 782 dětí ztratilo opatrovníka; 

 na 5 000 dětí se ebolou nakazilo; 

 29 666 dětem byla poskytnuta odborná psychologická pomoc; 

 49 466 rodin obdrželo humanitární pomoc; 

 9 milionů dětí žije v zasažených oblastech; 

 milionů dětí muselo přerušit školní docházku. 
 

2.1.2 Výsledek epidemie a její dopad  
 
Dopad smrtící epidemie v oblasti Guinejského zálivu je obrovský. Počet osob 

zasažených, byť i nepřímo, následky řádění viru ebola je skutečně vysoký (jak dokládají 
přehledy statistik). Přestože virus zabíjí muže i ženy bez rozdílu, krvácivou horečkou jsou  
v západní Africe ohroženy o něco více ženy. Důvod vychází z tamních kulturních zvyklostí. 
V této oblasti jsou to tradičně ženy, kdo se stará o nemocné členy rodiny a kdo také 
připravuje těla mrtvých na pohřeb. A jelikož se ebola přenáší tělními tekutinami, lidé, kteří se 
o nemocné starají, se také snadno infikují.83 

Dle studie Dětského fondu Organizace spojených národů (United Nations Children's 
Fund, UNICEF) tvořily celou pětinu ze všech lidí nakažených poslední epidemií eboly děti. 
Nová studie UNICEF se zabývala dopady nejhorší zaznamenané epidemie eboly na životy 
devíti milionů dětí, které žijí v zasažených oblastech západní Afriky. „Kromě ztráty příbuzných 
postihlo děti také uzavření škol na několik měsíců. Docházku jich přerušilo asi pět milionů. 
Tisíce z nich virus zabil. U mladších pěti let se úmrtnost pohybuje kolem osmdesáti procent,  
u dětí do jednoho roku věku dokonce až kolem 95 procent.“84  
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Konec epidemie by podle Světové zdravotnické organizace mohl nastat do poloviny 
roku 2015. Podle UNICEF ale nepřinese západoafrickým zemím žádnou výraznější úlevu. 
Přetížené zdravotnické systémy totiž nezvládaly očkovat děti proti závažným nemocem, jako 
jsou například spalničky. „Ty už propukly u dětí v regionu Boké na severu Guineje a počet 
nakažených se zvyšuje i v Libérii. Epidemie eboly podle UNICEF také výrazně omezila boj  
s malárií, akutní podvýživou či virem HIV. UNICEF uvádí, že od srpna 2014 dodal do 
postiženého regionu přes 6 600 tun humanitární pomoci.“85 

„Děti ebolou strádají nejvíce: ty, které se samy nakazily a jsou odděleny od svých 
rodin, i ty, které jsou zdravé, ale protože se nemoc vyskytla v jejich rodině, ostatní se jich 
straní. Vůbec nejtíživější je situace sirotků eboly. V Guineji, Libérii a Sierra Leone již ztratilo 
z důvodu eboly jednoho nebo oba rodiče více než 16 000 dětí, které – ač se samy ebolou 
nenakazily – jsou ze strachu před nákazou odmítány svými příbuznými a často se jich straní  
i jejich vrstevníci a celá komunita. Tyto děti, které jsou všemi opuštěny a bezradné, naléhavě 
potřebují speciální podporu.“86 

Dopady epidemie jsou skutečně nedozírné a projevují se i na místech, která si 
západní člověk ani neuvědomuje. Dalším příkladem je skutečnost, že mnohé africké rodiny 
nebudou mít dostatek peněz na jídlo, což deklaruje Agentura Organizace spojených národů 
pro výživu a zemědělství (Food and Agriculture Organisation, FAO).87 Činnost zemědělců totiž 
omezují zákazy pohybu osob a nařízené karantény, které mají zamezit šíření nebezpečného 
viru. Mnoho lidí také podlehlo panice a začalo ve velkém skupovat potraviny, jejichž ceny tím 
pádem rychle rostou. „Ještě předtím, než se vyskytla ebola, vydávaly některé domácnosti za 
jídlo 80 procent svého příjmu. Mnohé z nich po zvýšení cen už na jídlo nemají,“ řekl šéf 
dakarského úřadu FAO Vincent Martin. 88 

„V době, kdy se blíží sklizeň rýže a kukuřice, na farmách chybí pracovní síla. Problémy 
budou mít i pěstitelé kakaa a kaučuku, stejně jako dodavatelé palmového oleje. Zákaz 
prodeje masa divokých zvířat pak připraví o příjmy i lovce. Ti všichni rozšíří počet lidí, kterým 
se sníží kupní síla, tvrdí Organizace spojených národů.”89 

Svět se staví k epidemii eboly na západě Afriky spíše netečně. Snahy západního světa 
vyznívají spíše tak, že se snaží izolovat tuto oblast, aby nedošlo k přenosu viru na vzdálenější 
území, ale snaha o řešení tamní situace už tak zásadním tématem není. Dokládají to i výtky 
ze strany mezinárodních organizací: „Organizace Lékaři bez hranic varovala, že dosavadní 
mezinárodní přísliby nemají na šíření epidemie eboly žádný dopad. Generální tajemník 
Organizace spojených národů Pan Ki-moon ostře kritizoval mezinárodní společenství, protože 
na jeho apel o 1 miliardu dolarů na boj proti ebole se zatím sešlo pouze 100 000 dolarů. Kofi 
Annan, bývalý generální tajemník Organizace spojených národů, uvedl, že je „trpce zklamán“ 
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reakcí mezinárodního společenství, která by byla naprosto jiná, kdyby krize vznikla na 
Západě.“90 

Nebývalý dopad bude mít epidemie eboly samozřejmě také na ekonomiku tohoto 
regionu. Postižené země se sotva ekonomicky vzpamatovaly z prožitých válečných hrůz 
minulých desetiletí a přišla další rána.  

Jak vyplývá z nové zprávy, kterou v prosinci 2014 zveřejnila Světová banka (World 
Bank, WB), srazí epidemie eboly v západní Africe nejpostiženější země hospodářsky na 
kolena. Experti Světové banky odhadují, že se hrubý domácí produkt v roce 2015 v Guineji  
a Sieře Leone, dostane do záporných hodnot. Mírný růst čeká prý jen Libérii. Dle zprávy 
připraví epidemie krvácivé horečky tři zmíněné země v letech 2014 až 2015 celkem o dvě 
miliardy dolarů.91 Ohledně ekonomického dopadu epidemie eboly na celý region říká 
ekonom Světové banky, David Evans, že: „Dopad na region jako celek velmi závisí na tom, jak 
zareagují samotné státy a mezinárodní společnost. Zatím to vypadá, že je epidemie pod 
kontrolu a dopady v západní Africe nejsou tak výrazné, ve výši 3,8 miliardy dolarů za celý 
region do konce roku 2015. Na druhou stranu, pokud se nepodaří krizi dostat pod kontrolu  
v příštích několika měsících, předpokládáme mnohem větší ekonomické dopady až ke  
30 miliardám dolarů v roce 2015.“92  

Takové propady jsou zapříčiněné za prvé tím, že jsou státy náhle nucené hradit 
nečekané náklady na zdravotní péči a za druhé obrovským strachem lidí, který ochromuje 
jejich běžný život a živobytí. Jelikož jsou na mnohých silnicích vojenské zátarasy, drobní 
rolníci nejsou schopni dopravit svoji úrodu k zákazníkům a naopak se k nim nedostane 
potřebné zboží. Uzavřeny byly i hranice s okolními státy, jako opatření, aby se tam virus 
nedostal. A to je další ránou tamní ekonomiky. Obchod se sousedními zeměmi, který se 
v posledních letech dobře rozběhl, je tak opět paralyzovaný.  

Také mezinárodní společnosti a firmy operující v oblasti omezily projekty a začaly 
evakuovat zaměstnance. Například Caterpillar evakuoval hrstku svých zaměstnanců z Libérie, 
Canadian Overseas Petroleum pozastavila těžařský projekt a British Airways zrušily lety do 
regionu.93 Zahraniční společnosti, které v oblasti získávají železo, zlato či bauxit, omezily 
těžbu a stáhli zahraniční pracovníky, ať již byli z Evropy, Brazílie nebo například z Dálného 
východu. To je jen několik málo příkladů toho, jak ebola narušuje podnikání v oblasti 
a způsobuje hospodářské škody.  
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2.2 Případová studie srovnávající dvě onemocnění – ebolu a „prasečí“ chřipku 
 
Tato případová studie se bude zabývat srovnáním následků onemocnění hemoragické 

horečky ebola a „prasečí“ chřipky.  
 

2.2.1 Popis onemocnění nazývané „prasečí“ chřipka 
 
„Prasečí“ chřipka je respirační onemocnění způsobené virem A(H1N1), běžně se 

vyskytujících u prasat. Dle současných názorů odborníků vznikl tento nový subtyp 
chřipkového viru výměnou genetického materiálu čtyř různých virů, a to jednoho lidského 
kmene subtypu H3N2, jednoho ptačího subtypu z amerických krocanů a dvou kmenů 
prasečích (evropského a amerického).94 Lidská varianta „prasečí“ chřipky tedy dostala svůj 
název podle toho, že jedna z jejích bílkovin je nejpodobnější virům, které obvykle nakazí 
prasata. Vzhledem k tomu, že poslední chřipková epidemie (tehdy způsobená subtypem viru 
A(H3N2)), která v roce 1968 vypukla v Hongkongu, zahubila během první vlny na celém světě 
celkem 1 milion lidí, obavy z epidemie byly i u tohoto nového viru nasnadě.  

„Prasečí“ chřipka typu A je nakažlivá a přenáší se z člověka na člověka především 
kýcháním nebo kašlem. Také je přenositelná dotykem z infikovaného místa do úst nebo do 
nosu. Naopak se nešíří potravinami a nelze se jí nakazit při konzumaci vepřového masa. 
Nakažený člověk může své okolí nakazit od prvního dne nákazy, nakažlivost trvá asi 7 dní. 
Inkubační doba je asi 8 dní. 

První případy tohoto onemocnění se objevily začátkem dubna 2009 u obyvatel 
mexických států Oaxaca a Veracruz. Hned 23. dubna 2009 bylo americkým Centrem pro 
kontrolu nemocí95 oznámeno, že původcem nemoci je právě nový subtyp chřipkového viru 
H1N1 a od tohoto okamžiku se onemocnění stalo „hlavní potravou“ pro média. Jen k malé 
radosti Mexičanů se onemocnění začalo říkat také „mexická chřipka“ a virus začal žít tak 
trochu samostatným, na realitě nezávislým životem v rukou novinářů.  

Mezi symptomy onemocnění patří teplota nad 39 stupňů Celsia, častý kašel, bolesti 
hlavy a svalů, rýma, zánět krku, slabost a únava. Většina osob, která podlehla mexické 
chřipce, patřila k rizikovým skupinám. Do takových skupin patří osoby s chronickým 
onemocněním (diabetes, onemocnění srdce a cév, problémy s dýcháním, extrémní obezita), 
děti mladší 2 let nebo těhotné ženy. Nejvyšší výskyt úmrtí byl zaznamenán především  
u mladých dospělých, dětí a těhotných žen. Překvapivě málo naopak vir zasáhl věkovou 
skupinu seniorů. To se dá vysvětlit tím, že starší lidé se již v minulosti setkali s předchozím 
subtypem chřipkového viru A(H1N1), se kterým se ten nový subtyp ve třech čtvrtinách 
shoduje. Tím je pravděpodobně zajištěna určitá odolnost staršího obyvatelstva.96  
 

2.2.2 Odlišnosti přístupu světa k oběma nemocem 
 
První případy nemoci „prasečí“ chřipky A(H1N1)2009 se objevily na počátku dubna 

2009 a již 23. dubna 2009 vyhlásila WHO v reakci na skutečnost, že je zhruba tisíc osob 
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podezřelých z nakažení virem (přičemž přibližně 70 z nich v Mexiku zemřelo), varování před 
touto nákazou ze třetího na čtvrtý stupeň šestibodové škály. Šíření viru bylo i nadále 
nebývale vysoké. 28. dubna 2009 již přesáhl možný počet osob podezřelých z nakažení 2 500, 
z toho skoro 2000 v Mexiku a počet mrtvých vzrostl na 152. Další nakažení se objevili ve 
Spojených státech amerických (109 osob), Kanadě (19 osob), Novém Zélandu (1 osob), Izraeli 
(2 osoby), Spojeném království (5 osob) a Španělsku (10 osob). Následující den nahlásily 
výskyt případů státy jako Kostarika (2 případy), Německo (4 případy), Rakousko (1 případ), 
Peru (1 případ), Nizozemsko (1 případ) a Irsko a Švýcarsko (1 případ).97  

Stále se rozšiřující seznam zemí s výskytem této nemoci vedl 11. června Světovou 
zdravotnickou organizaci k vyhlášení 6. stupně nebezpečí, tzv. pandemie, který byl naposledy 
vyhlášen při šíření tzv. hongkongské chřipky před čtyřiceti lety. V tu chvíli bylo celosvětově 
nakaženo více než 28 774 osob a zaznamenáno 144 úmrtí.  

Šéf zdravotní sekce Rady Evropy Wolfgang Wodarg se však k vyhlášení pandemie 
vyjádřil velmi kriticky. „Vyhlášení pandemie prasečí chřipky, která se rozšířila v loňském roce, 
bylo falešné. Stojí za tím farmaceutické firmy, které se chtěly „svézt“ na vlně strachu, které 
vyhlášení pandemie vyvolalo. Společnosti vyrábějící léky a vakcíny totiž díky tomu vydělaly 
obří sumy.“98 Wodarg obvinil farmaceutické firmy, z toho, že působily na Světovou 
zdravotnickou organizaci takovým způsobem, aby s vyhlášením pandemie neotálela. 
Takovýto postup jim potom zajistil „enormní zisky“, zatímco řada zemí, včetně Spojeného 
království, „vycucly“ už tak hubené rozpočty resortů zdravotnictví. „Proti relativně neškodné 
chorobě se navíc zbytečně nechaly naočkovat miliony lidí,“ řekl podle britského Daily Mail 
Wodarg a dodal: „Je to jeden z největších zdravotních skandálů století.“ „Tímto způsobem tak 
mají farmaceuti zajištěn obrovský zisk, aniž by finančně riskovali. Stačilo jen počkat, až 
Světová zdravotnická organizace oznámí pandemii, a smlouvy se rozeběhly,“ prohlásil dále.99 

V reakci na toto obvinění Světová zdravotnická organizace oznámila, že svůj postup 
při vyhlašování pandemie nechá prošetřit nezávislými odborníky. Ze zkušeností s prasečí 
chřipkou se chce Světová zdravotnická organizace poučit.  

A právě zde můžeme zaznamenat největší rozdílnost v přístupu k vypuknutým 
epidemiím. Zatímco v případě epidemie hemoragické horečky ebola v západní Africe svět 
reagoval spíše laxně a více než na pomoc postiženým lidem v oblasti se zaměřil na izolaci 
regionu, aby nemoc nepřeskočila na jiný kontinent, u „prasečí“ chřipky byla reakce okamžitá. 
Zatímco na ebolu, která se objevila již v roce 1967, vědci nevyvíjeli protilátky, jelikož to 
nebylo zajímavé pole působnosti pro farmaceutický trh, v případě „prasečí“ chřipky se 
prakticky okamžitě začalo s masovým objednáváním vakcín. Jak totiž výstižně poznamenal 
Pavel Gruber, ředitele Lékařů bez hranic, důležitým činitelem je zde fakt, že nemoci jako 
ebola, které se vyskytují v zemích třetího světa, nejsou zajímavé pro farmaceutické firmy. 
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Zabíjejí totiž „chudé vesničany“. „Není na dohled žádný zisk, žádný klient.“100 Na druhou 
stranu trh americký, evropský a vůbec světový, je zcela jiné téma.  

Na „prasečí“ chřipku dokázaly farmaceutické firmy zareagovat skutečně nebývale 
rychle a v obrovském rozsahu. Nejen, že měly ve velkém připravenu vakcínu proti tomuto 
konkrétnímu typu viru, ale nabízely ještě dva druhy léků, které na onemocnění zabírají,  
a to léky Oseltamivir a Zanamivir.101 Vzhledem k mediální panice, která v té době kolem 
pandemie vypukla, a k dostupnosti léčiv se potom na mnohých místech vyskytovaly varování 
tohoto typu: „Rozhodně nepoužívejte preventivně antivirotika. Pokud bychom je užívali 
preventivně všichni, mohl by virus lehce zmutovat a objevit se v zákeřnější formě, na kterou 
by nebyly účinné léky. Proto tato antivirotika nikdy nežádejte po svém ošetřujícím lékaři 
zbytečně!“102 

Když je zmíněna mediální panika, bylo by třeba uvést jeden zásadní rozdíl, v přístupu 
k oběma nemocím, a to přístup médií. A tak zatímco ohledně eboly byly informace dostupné 
především na specializovaných webech a spíše jen v ordinacích vakcinologických středisek, 
informace ohledně „prasečí“ chřipky téměř zahlcovaly každodenní zpravodajství a informace 
o ní se výrazně lišily. Články v novinách tedy informovaly o tom, že „Je to zabiják“ – Není to 
zabiják“, „Potřebujeme očkování“ – Nepotřebujeme očkování“ nebo „Injekce zabíjí“ a to vše 
jen přispívalo k dezinformování a strachu lidí.103 

Toto jsou neoddiskutovatelné rozdíly v přístupu k oběma epidemiím. Není však cílem 
zcela pošpinit reakci Světové zdravotnické organizace na vzniklou situaci ohledně „prasečí“ 
chřipky. Přestože farmaceutické firmy zcela jistě zaznamenaly abnormálně vysoké zisky na 
vyhlášení pandemie tohoto onemocnění (jen Česká republika objednala 700 000 vakcín proti 
prasečí chřipce, a z toho zhruba 600 000 vakcín za 110 miliónů korun zůstalo nepoužito a bez 
jakéhokoli užitku se vyhodilo), je nutno si uvědomit, že žádný z odborníků nebyl v té době 
schopen zodpovědně a s jistotou říci, jak se bude situace nadále vyvíjet. Dalším faktem je, že 
náklady na vývoj a distribuci vakcíny jsou něčím, co by se dalo přirovnat k pojistnému. Do 
doby, dokud se něco nestane, platíme například pojistku na dům „zbytečně“, ovšem ve 
chvíli, kdy nám na střechu spadnou kroupy, jsme nesmírně rádi, že jsme takové pojištění 
sjednali.  

                                                
100

 Ebola se v Africe vymkla kontrole, svět nereagoval dost rychle. Česká televize. 25. VI. 2014. [online]. [cit. 
2015-06-06]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/278211-ebola-se-v-africe-vymkla-kontrole-
svet-nereagoval-dost-rychle/ 
101

 Oseltamivir or Zanamivir. WebMD. [online]. [cit. 2015-07-09]. Dostupné z: http://www.webmd.com/cold-
and-flu/oseltamivir-or-zanamivir-for-influenza-flu 
102

 Prasečí chřipka. Vitalion.cz. 2013. [online]. [cit. 2015-07-09]. Dostupné z: http://nemoci.vitalion.cz/praseci-
chripka/ 
103

 GREEN, J. Pandemie ptačí chřipky. Práh. Praha. 2006. ISBN 80-7252-133-0. 
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2.2.3 Rozdílnost dopadu obou onemocnění na společnost 
 
Dopad onemocnění „prasečí“ chřipky naštěstí nebyl celosvětově nijak fatální, pokud 

jde o počty obětí. Dle oznámení Světové zdravotnické organizace zde dne 18. září 2009, bylo 
touto nemocí nakaženo 296 471 osob, z čehož 3 486 na nákazu zemřelo. V České republice se 
nakazilo 2 477 osob a 102 lidí zemřelo, přičemž na běžnou sezónní chřipku a komplikace 
spojené s ní umírá ročně zhruba 2 500 lidí.104 

Dá se říci, že kromě miliard dolarů, které jednotlivé ekonomiky světa vynaložily na 
nákup vakcín, k ničemu zásadnějšímu nedošlo. Pokud jde opět o vydání milionových sum 
z pokladen států, toto rozhodnutí vrcholných politiků se zdá být pochopitelné. Nový, 
moderní svět je zvyklý a očekává, že se nikdy nestane nic závažného a pokud ano, vyžaduje 
něčí potrestání. Je tedy snadné si představit, jaké kritické reakce by se snesly na 
„nezodpovědné“ politiky, pokud by byl rozsah pandemie závažnější.  

Zcela jiný dopad měla na oblast západní Afriky epidemie eboly. Nejen, že její smrtnost 
je mnohem větší než u „prasečí“ chřipky (viz. následující graf a tabulka)105, ale také 
hospodářský dopad na region byl nesrovnatelně větší. 

 

 
 

Poměr smrtnosti 8. únor 2015 18. září 2009 

  Ebola „Prasečí“ chřipka 

nakažených (osob) 23 000   296 471  

zemřelo (osob) 9 177  3 486  

Smrtnost 40 % 1 % 

                                                
104

 Swine Flu (Swine Influenza A [H1N1 and H3N2v] Virus). Medicine.net. 4. X. 2015. [online]. [cit. 2015-07-09]. 
Dostupné z: http://www.medicinenet.com/swine_flu/article.htm 
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 Vlastní zpracování autora. 
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2.2.4 Připravenost České republiky na výskyt výše uvedených vysoce nakažlivých 
nemocí 

 
V reakci na šíření epidemie „prasečí“ chřipky zareagoval Státní zdravotní ústav České 

republiky promptně a dne 12. května 2009 vydal oznámení vytvořené dle doporučení 
Světové zdravotnické organizace pro cesty do Mexika, Kalifornie a Texasu a pro cestování 
obecně: 

„Vyhněte se kontaktu s nemocnými lidmi. Pokud onemocníte, vyhledejte lékaře  
a dále nechoďte mezi lidi, do práce, do školy. Nechoďte na místa s velkou koncentrací lidí.  

Myjte si ruce často a opakovaně: mytím rukou mýdlem pod teplou tekoucí vodou se 
snižuje pravděpodobnost onemocnění; pokud není voda a mýdlo k dispozici, doporučuje se 
použít desinfekční gely na ruce na alkoholové bázi. 

Při kašli a kýchání si kapesníkem zakrývejte nos a ústa. Po použití kapesník vyhoďte 
do koše.  

Další možná opatření: Nepůjčujte si mobilní telefony, sklenice, příbory apod.  
Pokud přijíždíte z rizikových oblastí a máte příznaky uvedené výše nebo se objeví do 

sedmi dnů po vašem příjezdu, vyhledejte ihned lékaře a sdělte mu také, odkud přijíždíte.  
Nezdravte se podáváním ruky a líbáním. Zvyšte přísun přirozených vitamínů  

- ovoce, zelenina.“106  
Z uvedeného doporučení jasně vyplývá, že svět nebyl nucen přistoupit k nijak 

zásadním a závažným opatřením jako například k rušení letů, vytváření karanténních zón, 
uzavírání hranic, rušení skupinových akcí, atd. Pro případ podezření z nákazy, byla 
doporučena návštěva lékaře a nasazení antivirotik. Ta však, dle doporučení Státního 
zdravotního ústavu, mají být podána do 48 hodin pouze v případě, že se u člověka objeví 
symptomy chřipkového onemocnění. Preventivní podávání je určeno výhradně pro osoby  
v úzkém kontaktu s nemocným tzn. ošetřující personál, domácí kontakty apod. 

Podobné doporučení vydalo také Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pro 
chování se ve školských zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy  
a preventivně výchovné péče:107 

 

 Důkladné poučení dětí i zaměstnanců o striktním dodržování hygienických zásad. 

 Zvýšená hygienická opatření ve společných stravovacích prostorách a hygienických 
zařízeních. 

 Dostatečné mytí rukou mýdlem pod teplou tekoucí vodou, používejte dezinfekční 
gely na alkoholové bázi.  

 Používejte při kašli a kýchání papírové kapesníky, které pak vyhoďte do koše. 

 Důležitý je dostatečný spánek a odpočinek. 

 Zvyšte přísun přirozených vitamínů (ovoce, zelenina), dostatek tekutin. 

 Nepůjčujte si sklenice, příbory, mobily, vyhněte se podávání rukou, apod. 

                                                
106

 FABIÁNOVÁ, K. Mexická (prasečí) chřipka - základní informace. Státní zdravotní ústav. 12. V. 2009. [online]. 
[cit. 2015-06-06]. Dostupné z: http://www.szu.cz/tema/prevence/praseci-chripka 
107

 Preventivní opatření proti onemocnění prasečí chřipkou ve školských zařízeních pro výkon ústavní nebo 
ochranné výchovy a preventivně výchovné péče. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. [online]. [cit. 
2015-06-06]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/preventivni-opatreni-proti-
onemocneni-praseci-chripkou-ve 
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 Pokud se objeví příznaky chřipky, neprodleně vyhledejte lékaře, omezte návštěvy, 
záchyty, po dohodě s orgány sociální péče o dítě (OSPOD) nepřijímejte další děti, 
v případě zvýšeného výskytu onemocnění vyhlaste karanténu na nezbytnou dobu 
zdravotních rizik apod. 
 
V případě onemocnění hemoragické horečky ebola přistoupila Česká republika 

k výraznějším opatřením. Pozornost se samozřejmě zaměřila především na letiště Václava 
Havla v Praze, které je v případě epidemie hlavní vstupní branou pro přístup nákazy do země. 
Na podzim 2014 byl zaveden tzv. vstupní screening, v rámci něhož měli lidé, kteří přilétali do 
země, vyplňovat v letadle dotazníky. Toto opatření se však ukázalo jako málo efektivní, 
jelikož ne každý pasažér se k formuláři dostal a jiní jej zase nevyplnili či neodevzdali. Tuto 
povinnost tedy zrušil hlavní hygienik Vladimír Valenta již v lednu 2015. Dalším opatřením 
byla povinnost měření teplot. Na pražském letišti vzniklo pracoviště hygieniků, ve kterém 
lékaři lidem, kteří přiletěli z rizikových oblastí, měřili teplotu. Pracoviště bylo otevřeno  
21. října 2014 a jeho provoz byl ukončen až 29. dubna 2015. Hygienici na letišti v Praze 
pracovali v tomto období 24 hodin denně, každý den v týdnu. Během svojí služby zachytili 
podle ministerstva zdravotnictví 229 případů cestujících, u kterých bylo nutné vyvrátit možné 
riziko nákazy s ohledem na místo jejich pobytu. Celkem 14 lidem bylo nutné nařídit zdravotní 
dohled.108 „To znamená, že tito vytipovaní cestující byli denně sledování, museli si například 
pravidelně měřit teplotu, hlásili svůj pobyt po dobu dvojnásobku inkubační doby eboly, tedy 
po dobu 42 dnů a po stejnou dobu nesměli ani navštěvovat hromadné akce,“ uvedl úřad.109 

Celkové náklady na tato opatření činily celkem 13 507 610 korun. Z toho náklady 
samotného ministerstva zdravotnictví byly 178 500 korun. Další vznikly na straně 
ministerstev financí, obrany nebo vnitra, nemocnic s infekčními odděleními nebo krajských 
hygienických stanic.110  
 

2.3 Kritické zhodnocení současné situace  
 
Česká republika prokázala, že disponuje fungujícím zdravotnickým systémem 

a fungujícími orgány veřejné správy. Díky tomu by bylo možné každý eventuální případ 
nákazy ebolou v České republice okamžitě odhalit a umístit dotyčnou osobu do izolace a léčit 
ji. Vzhledem ke kvalitě naší zdravotní péče jsou rovněž šance na vyléčení této nemoci velmi 
vysoké. Jelikož osoby s podezřením na nákazu byly, a v případě jakékoli další epidemie vždy 
budou, bedlivě sledovány, je možné takovou epidemii porazit již v samotném zárodku. 

Situace kolem epidemie eboly prokázala, že preventivní protiepidemiologická 
opatření přijatá v České republice fungují. (To, že se nyní epidemie eboly v západní Africe 
rozšířila tak rychle a v takovém rozsahu, je důsledek slabého a špatně fungujícího systému 
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 Opatření proti ebole na letištích v České republice končí, stála 13,5 milionu korun. iDnes.cz, 29. IV. 2015. 
[online]. [cit. 2015-06-06]. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/ebola-opatreni-letiste-hygienik-dae-/domaci 
.aspx?c=A150429_115134_domaci_hv 
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 Opatření proti ebole na letištích v České republice končí, stála 13,5 milionu korun. iDnes.cz, 29. IV. 2015. 
[online]. [cit. 2015-06-06]. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/ebola-opatreni-letiste-hygienik-dae-/domaci. 
aspx?c=A150429_115134_domaci_hv 
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 Opatření proti ebole na letištích v České republice končí, stála 13,5 milionu korun. iDnes.cz, 29. IV. 2015. 
[online]. [cit. 2015-06-06]. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/ebola-opatreni-letiste-hygienik-dae-/domaci. 
aspx?c=A150429_115134_domaci_hv 
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zdravotní péče a veřejné správy a nedostatečné mezinárodní reakce. Velká část nakažených 
se nikdy nedostala do izolace a k léčbě a tak šířila nákazu dál. To u nás nehrozí).111 

Zůstává zde tedy ještě zmíněná otázka prověření postupů Světové zdravotnické 
organizace, na základě kterých organizace informuje svět o stavu situace a vyhlašuje 
jednotlivé epidemiologické stupně nákazy.  

V České republice proběhla také již řada zkušebních nácviků, která prověřovala 
připravenost jednotlivých složek na případný výskyt vysoce nakažlivého viru ebola u nás. Jak 
sdělil náměstek ředitele Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje pro integrovaný 
záchranný systém a operační řízení plk. Ing. Miloš Hladík o jedné z nich: „Důvodem tohoto 
velkého cvičení je jak prověření reálnosti připravených scénářů a dostupnosti technických 
prostředků, tak i samozřejmě vlastní akceschopnosti jednotlivých složek integrovaného 
záchranného systému. Navíc netypicky jde o událost, kterou spouští pracovníci hygienické 
stanice. A i tuto součinnost je zapotřebí důkladně procvičit.“ 112 

Jednalo se o cvičení konané 18. února 2015 a vše začalo příchodem nakaženého 
pacienta na ambulanci praktického lékaře v kolínské nemocnici. Cvičení probíhalo v reálném 
prostředí velké nemocnice a za plného provozu. Zasahující složky musely dbát o bezpečnost 
pacientů, a to jak těch skutečných, tak i figurantů. Velmi důležitá je v této oblasti spolupráce 
orgánu ochrany veřejného zdraví s praktickými lékaři, kteří jsou většinou prvními, které 
nemocná osoba navštíví. Během nácviku byly využity veškeré technické prostředky, které má 
integrovaný záchranný systém k dispozici. Hasiči a další členové složek integrovaného 
záchranného systému si tak měli možnost vyzkoušet, jak se pracuje s dekontaminačními 
komorami i jak náročný je zásah v ochranných oděvech a dalších ochranných prostředcích. 

Výsledky cvičení prokázaly, že jsou hasiči, policisté, zdravotničtí záchranáři a další 
členové integrovaného záchranného systému ve Středočeském kraji na podobný reálný 
případ velmi dobře připraveni, což je velmi uspokojivý závěr, ale nutno je mít na paměti, že 
nácviky takových situací řeší pouze případy jednotlivců, kteří ohrožují další okolí, avšak 
nikoli masivní šíření importovaného závažného onemocnění. Jak řekl ředitel Krajské 
hygienické stanice Středočeského kraje JUDr. Ivo Krýsa: „Zcela jiný scénář by byl využit také 
v případě bioterorismu.“113 

Nejnovější metodické cvičení na téma „Vysoce nakažlivé nemoci“ se uskutečnilo od 
18. do 20. května 2015 v Těchoníně. Cvičení se účastnil mimo jiné i Hasičský záchranný sbor 
Karlovarského kraje, Vojenský zdravotní ústav Praha, Klinika infekčních nemocí Fakultní 
nemocnice Hradec Králové a Zdravotní ústav Ústí nad Labem. Cílem bylo tentokrát prověření 
připravenosti a synchronizace jednotlivých složek integrovaného záchranného systému 
v rámci Karlovarského kraje. I toto cvičení spokojivě potvrdilo připravenost a vysokou úroveň 
komunikace mezi složkami integrovaného záchranného systému, stejně jako velmi dobré 
znalosti záchranářů o použití osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP). Výstupem 
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 Ebola a Česká republika - máme se bát? Lékaři bez hranic v České republice. [online].[cit. 2015-06-09]. 
Dostupné z: http://www.lekari-bez-hranic.cz/cz/ebola-ceska-republika-mame-se-bat 
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 NOVÁKOVÁ, Š.; HOLOMČÍK, L. Složky integrovaného záchranného systému Středočeského kraje cvičně 
prověřil pacient s vysoce nakažlivou nemocí ebola. Pozary.cz. 18. II. 2015. [online]. [cit. 2015-06-09]. Dostupné 
z: http://www.pozary.cz/clanek/105792-slozky-izs-stredoceskeho-kraje-cvicne-proveril-pacient-s-vysoce-
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této akce je také potvrzení domněnky, že je lepší mít jen jeden biohazard tým, který bude 
své schopnosti zdokonalovat a neustále procvičovat. 114 
 

2.3.1 Situace na území Královehradeckého kraje – mikroregion Obec s rozšířenou 
působností Hradec Králové 

 
Usnesením vlády České republiky č. 15 ze dne 9. ledna 2013 byla schválena 

„Směrnice pro jednotný postup při vzniku mimořádné události podléhající mezinárodním 
zdravotnickým předpisům (2005) v souvislosti s výskytem vysoce nakažlivé nemoci ve 
zdravotnickém zařízení poskytovatele zdravotních služeb“ (Směrnice)115. Rozpracovaná 
Směrnice pro území Královéhradeckého kraje tvoří základ pro Operační plán při podezření či 
výskytu vysoce nakažlivé nemoci (Operační plán VNN). 

Operační plán VNN na základě Směrnice stanovuje součinnost a vzájemný postup při 
podezření či výskytu VNN s cílem zajištění ochrany veřejného zdraví u následujících subjektů 
Královéhradeckého kraje v rámci jejich kompetencí: 

 

 Zdravotnické ambulantní či lůžkové zařízení poskytovatele zdravotních služeb (ZZ). 

 Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje (ZZS KHK). 

 Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, orgán ochrany veřejného zdraví 
(KHS). 

 Klinika infekčních nemocí Fakultní nemocnice Hradec Králové (KIN FN HK). 

 Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje (HZS KHK), Krajské operační  
a informační středisko (KOPIS). 

 Policie České republiky (PČR). 

 Krajský úřad Královéhradeckého kraje (KÚ KHK). 
 
Operační plán VNN vychází z toho, že jednotlivé složky mají pro danou situaci 

rozpracovány detailní postupy interního toku informací a postupů a že přijetím informace 
o podezření na VNN je aktivizují v rámci svých kompetencí, možností a úlohy při řešení 
takové situace ve smyslu Směrnice, Operačního plánu VNN a zákona č. 239/2000 Sb. 
o integrovaném záchranném systému. 

Na tomto místě je třeba upozornit, že detailní postupy jsou zpracovány dle možností 
daných subjektů, co fakticky znamená, že v každém kraji – regionu jsou odlišné. Hasičský 
záchranný sbor Královéhradeckého kraje ve spolupráci s odborem krizového řízení 
Magistrátu města Hradec Králové rozpracoval Operační plán VNN na podmínky regionu – 
Obec s rozšířenou působností Hradec Králové (ORP HK) do podoby Krizového plánu ORP HK. 
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 Metodické cvičení – vysoce nakažlivé nemoci. Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje. 
20. V. 2015. [online]. [cit. 2015-06-09]. Dostupné z: http://www.zzskvk.cz/aktuality?id=121869&action 
=detail&oid=4111803&nid=13439 
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Pro hodnocení situace na území ORP HK se zaměřím na činnost Zdravotnické 
záchranné služby Královéhradeckého kraje (ZZS KHK), a to z několika důvodů. Zdravotnická 
záchranná služba Královéhradeckého kraje: 

 

 sídlí ve městě Hradec Králové; 

 jako základní zdravotnická složka integrovaného záchranného sboru se bude podílet 
na řešení mimořádné události s VNN; 

 slouží občanům jako jednotná systémově funkční organizace s povinností  
a odpovědností zajišťovat přednemocniční péči v regionu; 

 jako jediná složka v kraji disponuje schopností a technickým vybavením k převozu 
pacienta s podezřením na výskyt či s výskytem VNN: „Biohazard tým“. 
 
Ilustrace: Výjezdová střediska Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého 

kraje.116 
  

 
 
Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje je rozdělena do dvou 

geografických oblastí:  
 
Oblast Jih sdružuje bývalé okresy Hradec Králové, Jičín a Rychnov nad Kněžnou  

s výjezdovými posádkami ve městech Hradec Králové (5), Rychnov nad Kněžnou (3), Nový 
Bydžov (1), Jičín (3), Hořice (1), Nová Paka (1).  
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 Výjezdové skupiny. Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, p. o. [online]. [cit. 2015-07-08]. 
Dostupné z: http://www.zzskhk.cz/vyjezdove-skupiny.html 



Ochrana & Bezpečnost – 2015, ročník IV., č. 3 (podzim), ISSN 1805-5656 

Ing. Marian Tomášik, MBA, Nevojenské ohrožení státu – vysoce nakažlivé nemoci (2015_C_09) 

 

 
45 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

Oblast Sever sdružuje bývalé okresy Náchod a Trutnov s výjezdovými posádkami 
Náchod (3), Broumov (2), Opočno (1), Trutnov (3), Vrchlabí (2), Dvůr Králové nad  
Labem (1), Jaroměř (3). Oblast Sever je specifická tím, že do tohoto území spadají hlavně 
horské oblasti Krkonoš a část Orlických hor.  

 
Letecká záchranná služba Hradec Králové je situována v areálů Fakultní nemocnice 

Hradec Králové. Zasahuje na území Královéhradeckého a Pardubického kraje. 
 
Rychlá lékařská pomoc (RLP). Posádka ve složení tří osob. Lékaře záchranné služby 

a dvou zdravotnických záchranářů, z nichž jeden plní roli řidiče. 
Rychlá zdravotnická pomoc (RZP). Posádka ve složení dvou osob. Dva zdravotničtí 

záchranáři, z nichž jeden plní roli řidiče. 
Randez-vous (RV). Posádka ve složení dvou osob. Lékař a zdravotnický záchranář, 

který je současně řidičem malého vozidla rychlé reakce v setkávacím systému posádek 
záchranné služby. 

Převozy – je plnohodnotná posádka RZP. Sanita, která v rámci poskytování 
přednemocniční zdravotní služby je využívána pro transporty mezi zdravotnickými zařízeními 
u pacientů, jejichž zdravotní stav vyžaduje intenzivní péči.117 

K zabezpečení úkolu v oblasti VNN je každé výjezdové vozidlo vybaveno boxem pro 
případný výskyt VNN. 

Na vyžádání Krajského operačního a informačního střediska, zdravotnického zařízení, 
Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje, Krajské hygienické správy 
zabezpečuje převoz pacienta s podezřením na výskyt či s výskytem VNN. Převoz zabezpečuje 
Biohazard tým (BHT), který je na základě zkušeností z předchozích cvičení jenom jeden a je 
tvořen z výjezdové skupiny Rychlá zdravotnická pomoc I Hradec Králové (standardní 
výjezdová skupina – 12 zaměstnanců) – která je v případě aktivace režimu Biohazard 
schopná se speciálními ochrannými pomůckami zasáhnout na celém území 
Královéhradeckého kraje. Převoz zabezpečuje sanitním vozidlem „XXL“ pořízeným z dotace 
Ministerstva zdravotnictví České republiky pro krizovou připravenost za pomoci 
transportních izolačních prostředků (TIP) – Inovovaný biovak EBV 40 – výrobce Ego Zlín  
a Přepravní box – Biobox. Minimální počet personálu k manipulaci s transportními izolačními 
prostředky jsou tři osoby – Biohazard tým vždy doplní dva členové Hasičského záchranného 
sboru Královéhradeckého kraje. 

K vlastní ochraně před VNN je Biohazard tým vybaven osobním ochranným 
prostředkem (osobní ochrannou pracovní pomůckou, OOPP) s možnosti následné 
dekontaminace a opakovaného použití.  

Bez dostatečné teoretické přípravy a praktického výcviku by ani nejlepší technika  
a vybavení nesplnili svůj účel. Proto Zdravotnická záchranná služba a Krajská hygienická 
stanice provádí pravidelná cvičení. V uplynulém roce proběhlo 4 x cvičení na možný výskyt 
viru Ebola ve spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému, Fakultní 
nemocnicí Hradec Králové a Krajskou hygienickou stanicí. K zabezpečení stanovených 
postupů (postupy si stanovila Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje na 
základě cvičení a zkušeností v ostatních krajích) je zpracován k jednotlivým činnostem „check 
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list“, který pomáhá zasahujícímu personálu ve stresové situaci provádět požadované úkony 
ve správném pořadí, požadovaném rozsahu a s přehledem provedených činností. 

Krizové momenty, které sebou nese popsaný systém zabezpečení VNN, nebo které 
vyplynuly z provedených cvičení: 
 
Poznatek: Při dekontaminaci Transportního izolačního prostředku (Biovak EBV 

30) bylo zjištěno zatékání dovnitř ve spojových částech – prostor 
zapínání. 

Řešení: Zdravotnická záchranná služba projednala nedostatek s výrobcem, 
který identifikovanou závadu odstranil a na dobu, kdy byl biovak 
„inovován“ si zapůjčila Transportní izolační prostředek (Přepravní box 
– Biobox) od Armády České republiky, které mají ve městě Hradec 
Králové dislokované polní nemocnice. 

 
Poznatek: Obtížné zvládání základních úkonu při stabilizaci základních životních 

potřeb pacienta (napíchnutí žíly,…) v osobních ochranných pracovních 
pomůckách (ochranných oblecích). 

Navrhované řešení: Intenzivní praktický výcvik. 
 
Poznatek: Možná klaustrofobie u personálu, důsledkem je odmítání podstoupení 

dekontaminace v stísněném prostoru. 
Navrhované řešení: Praktickým výcvikem vyřadit potenciálně problémový personál z bio-

hazard týmů. 
 
Možný problém: V reálné situaci personál odmítne z obavy o své zdraví a z důvodu 

možného ohrožení svých příbuzných práci s osobou nakaženou VNN, 
nebo vstup do prostoru, který je touto nemocí pravděpodobně 
infikován. V době výcviku tyto úkoly bezproblémově zvládá 
s podvědomím, že nehrozí reálné nebezpečí nákazy.  

Návrh řešení: Investice do kvalitnějších, spolehlivějších osobních ochranných 
pracovních pomůcek, zvýšená intenzita výcviku s cílem vybudování 
rutinního přístupu, neustálé zvyšování odborných vědomostí v oblasti 
VNN a přiměřená osvěta.  

 
Problém: Aktuálnost seznamů funkcionářů dle zpracovaných plánů. 
Řešení:  Pravidelná prověrka spojení. 
 

Celkově lze konstatovat, že připravenost Zdravotnické záchranné služby 
Královéhradeckého kraje na řešení mimořádných událostí v důsledku VNN je vyjma 
systémových problémů, které budou popsány v závěru této části a netýkají se jenom činnosti 
Zdravotnické záchranné služby na velice dobré úrovni. 

Systémové problémy, které byli i předmětem odborných řešení na 11. ročníku 
konference Medicína katastrof: 

 
1. Především zákonná garance pokrytí finančních nákladů na krizovou připravenost, 

tedy také na pořizování vybavení bio-hazard týmů (BHT) zdravotnických záchranných 
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služeb krajů není provázána s obecně závazným uložením konkrétní povinností 
zdravotnické záchranné službě jako výkonné složce ze směrnic k Mezinárodním 
zdravotnickým předpisům (MZP, 2005). Usnesení vlády není v tomto smyslu pro 
zdravotnické záchranné služby a ani jiné složky integrovaného záchranného systému 
závazné a ze Zprávy i aktuálního stavu je zřejmé, že ani krajské odbory ochrany 
veřejného zdraví zatím nejsou jednotné v názoru na způsob uložení takovéto 
povinnosti ve své kompetenci. Stav podtrhuje metodické „vedení“ krizové 
připravenosti zdravotnických záchranných služeb ze strany Ministerstva zdravotnictví, 
spočívající v poskytnutí volnosti realizace ve stylu „dělejte, jak nejlépe myslíte“. To 
pak jednak znamená, že ministerstvo de facto akceptuje 14 „modelů“ realizace bez 
koordinace ústředním úřadem, ale hlavně to znamená snahu na jiný subjekt (kraje a 
krajské odbory ochrany veřejného zdraví) předat konkrétní odpovědnost za vytvoření 
systému reakce i jeho řízení, tj. praktické dotažení implementace Mezinárodních 
zdravotnických předpisů (2005). Managementu v jednotlivých krajích (včetně 
krajských odborů ochrany veřejného zdraví) to poskytuje jakousi „svobodu“  
v přístupu k řešení a nalézání vlastních postupů. Ten se přitom ovšem (pochopitelně) 
snaží podřídit řešení mimořádných událostí s VNN existujícím modelem zvyklostí 
v integrovaném záchranném systému (k jeho organizaci je příslušný kraj, potažmo 
konkrétně hejtman, ovšem bez zásadního vlivu na stěžejní složku obdařenou 
kompetencí k integrovanému záchrannému systému ze zákona...) Bohužel bez ohledu 
na specifický typ události, ke kterému je z platné legislativy věcně příslušný odbor 
ochrany veřejného zdraví, jako orgán státní správy ve věci veřejného zdraví, stojící 
ovšem jaksi mimo „výkonné jádro“ integrovaného záchranného systému. Dochází tak 
k nadřazování souboru pravidel koordinace podle práva nad právo samotné … 

2. Je logické, že k zásahům na VNN je požadována zvýšená úroveň ochrany. Na straně 
managementů zdravotnických záchranných služeb a zřizovatelů se ale uplatňuje 
(pochopitelně) trend k vybavení zdravotních složek na minimální povinné úrovni ze 
závazných právních předpisů, tj. vyhlášky č. 296/2012 Sb. (příloha část II, bod 2.47.: 
osobní ochranné vybavení proti infekci pro všechny členy výjezdové skupiny + bod 
2.51.: dezinfekční prostředky na ruce a na zdravotnické pomůcky). Toto vymezení 
totiž umožňuje velmi volný výklad ve smyslu požadované úrovně ochrany. Jestliže je 
tedy cena akceptována jako základní kritérium pro nákup vybavení, tak mají plošně 
zdravotnické záchranné služby svá vozidla vybavena ochrannými pomůckami 
skýtajícími posádkám ochranu při běžné činnosti a proti „běžným“ infekčním 
nemocem. Každý požadavek na kvalitativní zvýšení úrovně ochrany jak vůči 
zaměstnancům, tak i vůči okolí ve smyslu směrnic k Mezinárodním zdravotnickým 
předpisům (2005) je s odkazem na termín „mimořádná událost“ odkazován do oblasti 
krizové připravenosti jako jakési nadstavby běžné činnosti, uplatňované pouze za 
specifických podmínek. Stejně tak ovšem i příprava pracovníků na kontakt s VNN, což 
nakonec byl a je zásadní impulz ke zřizování bio-hazard týmů v současné podobě. 
Mimo jiné ale při tomto uvažování uniká z rámce pozornosti, že jestliže je zajištěno  
z příspěvku na krizovou připravenost uhrazení nákladů na pořízení vybavení a výcvik, 
neplatí to současně i pro úhradu nákladů na výjezd k VNN, pokud není uskutečněn 
v režimu krizového stavu. V takovém případě je totiž zapotřebí zahrnout do nákladů 
přinejmenším spotřebu části použitého vybavení, které nelze nebo by bylo 
neefektivní dekontaminovat. 
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3. Zmíněná „současná podoba zřizování bio-hazard týmů“ je obrazem nijak neřízeného 
procesu místního vypořádání s otázkou, nakolik je či není zásah při mimořádné 
události s VNN (tedy poskytování zdravotnické záchranné služby s nasazenými 
celotělovými osobními ochrannými pomůckami a pacientem v transportním 
izolačním prostředku) „běžnou“ činností zaměstnanců poskytovatelů zdravotnické 
záchranné služby. Na to lze odpovědět a dokonce s odkazem na ustanovení zákona  
o Zdravotnické záchranné službě (§ 20 Činnosti k připravenosti poskytovatele 
zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací) 
pouze tak, že zásahy na VNN nedílně patří do souboru úkolů poskytovatelů 
zdravotnické záchranné služby!!! Jsou jistě činností méně obvyklou a za zvýšeného 
nebezpečí, ale nad či mimo rámec zdravotnické záchranné služby jakožto součást 
krizové připravenosti je lze stavět pouze s ohledem na dosavadní zvyklosti, respektive 
z pohledu doby před platností zákona o zdravotnické záchranné službě. Problémem 
tedy není jestli, ale jak tyto činnosti zabezpečit v rámci onoho „běžného“ 
poskytování zdravotnické záchranné služby.118 
 
Studie je zaměřena na činnost Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého 

kraje, co vůbec neznamená, že ostatní složky integrovaného záchranného systému, subjekty 
Královéhradeckého kraje nesoučinní (v souladu s Operačním plánem VNN) na zajištění 
ochrany veřejného zdraví. Vzhledem k tomu že se pravidelně zúčastňuji zasedání 
Bezpečnostní rady a jsem seznamován se souvisejícími aktivitami obce s rozšířenou 
působností Hradec Králové můžu s veškerou odpovědností konstatovat, že spolupráce 
jednotlivých subjektů je ne velice vysoké úrovni. Společná cvičení nejsou jenom odrazem 
aktuálních potřeb dle vzniklé situace, ale zejména za přispění Hasičského záchranného sboru 
Královéhradeckého kraje jsou připravována s patřičným progresem na vysoké profesionální 
úrovni.  

Nemůžu stejně optimisticky hodnotit připravenost zdravotnických zařízení – lékařů 
v prvním kontaktu s nakaženým pacientem. Tato oblast potřebuje ještě hodně finančních 
prostředků k vytvoření nezbytné materiálně – technické základny pro plnění požadovaných 
úkolů zejména v oblasti zabezpečení ochrany zdraví ošetřujícího personálu, pacientů  
a k zamezení dalšímu šíření nemoci, co znamená dostatečnou dekontaminaci, dezinfekci, 
odstranění kontaminovaných osobních ochranných pracovních pomůcek. 

Pracovníky zdravotnických zařízení je nezbytné školit v oblasti potenciálního 
nebezpečí VNN a vést ke zpracování nezbytných dokumentů, které ve stresovém prostředí 
plní svoji nezastupitelnou roly metodiky, kontrolního mechanizmu. 
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Závěr 
 

V případě vyhlášení epidemiologického ohrožení vně hranic našeho státu, můžeme 
konstatovat, že jsou „ochranné složky“ České republiky schopny situaci čelit a zajistit včasné 
a účinné eliminování nákazy. 

Otázkou však zůstává, jaká situace by nastala v případě bioterorismu. Vzhledem 
k tomu, že bezpečnostní systém (a to obecně, ne jen v případě České republiky), reaguje na 
konkrétní výzvy až zpětně, můžeme si jen domýšlet, jaké následky by to na takový interní 
atak mělo. V návaznosti na míru rozsahu takových škod by potom pravděpodobně nastal 
problém s kapacitou specializovaných míst. V případě vyhlášení stupně č. 4 na škále 
biologické ochrany země disponuje Česká republika v tuto chvíli pouze jedním zařízením. 
Jak uvedl státní tajemník Ministerstva obrany, Daniel Koštoval, „Centrum Odbor biologické 
ochrany v Těchoníně jako jediné zařízení v zemi splňuje podmínky pro zajištění pacientů pro 
stupeň biologické ochrany číslo 4. Ani Nemocnice Na Bulovce nemá stavebně oddělené 
prostory, vlastní odsávání, vzduchotechniku, filtraci, čištění odpadních vod a další záležitosti, 
které jsou nutné pro tento stupeň.“ 119  

Na základě provedené analýzy problému vysoce nakažlivé nemoci na mezinárodní 
úrovni a řešení mimořádných událostí podléhajících mezinárodním zdravotnickým 
předpisům v České republice můžeme říci, že hypotéza „Dimenzování připravenosti  
a kapacit bezpečnostního systému České republiky na možný výskyt vysoce nakažlivé 
nemoci je nedostatečné. V případě skutečně závažné nemoci by se systém s takovou 
výzvou nedokázal adekvátně vypořádat.“ není platná pro oblast VNN, které nás ohrožují 
z vně hranic státu. Za předpokladu řešení VNN primárně důsledkem bioterorismu je 
hypotéza bohužel zejména v otázce kapacit platná a management, který odpovídá za krizové 
řízení státu by měl na tuto skutečnost reagovat postupným navyšováním možností umístnění 
potencionálně nebezpečných-nakažených osob v prostoru biologické ochrany č. 4. 

 
Přestože si vědci již v minulosti mysleli, že viry zkrotili a zvítězili v boji nad nimi, je 

zcela zřejmé a jasné, že taková situace jen tak nenastane. Stále větší propojení světa, 
pronikání lidí do dříve uzavřených míst a skupin, populační exploze, ale také kácení pralesů  
a lovení zvěře, která se potom dováží do měst, to vše je přímo živným prostředím pro výskyt 
a šíření virů. Globalizační proces zapříčinil, že se světu odhalují viry, jež do nedávna trápily 
jen uzavřené skupiny obyvatel planety. Dnes se s nimi seznamuje i zbytek světa a musí se 
s jejich atakem vypořádat.  

Pokud si tedy máme položit otázku, zda nás ohrozí další nové epidemie, odpověď 
bude bohužel „pravděpodobně nevyhnutelně ano“. To, jak člověk zasahuje do přírody (ať už 
kácením pralesů nebo například budováním přehrad), vytváří nové a dokonalé příležitosti 
pro šíření a evoluci virů. Viry jsou přitom velmi nevyzpytatelné a schopné vytvořit mnohé 
rafinované triky, aby se vyhnuli lidskému imunitnímu systému a celé škále moderních 
medicínských technik člověka. Jsou vybaveny nesmírně jednoduchým a účinným 
mechanismem pro přizpůsobení a vývoj a to z nich dělá skutečně nebezpečné protivníky.  

Z provedeného popisu stěžejních milníků týkajících se reakce bezpečnostního 
systému České republiky na VNN a případové studie postupu šíření vysoce nakažlivých 
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nemocí v zahraničí můžu konstatovat, že hypotéza „Bezpečnostní systém (nejenom  
v případě České republiky) reaguje na konkrétní výzvy až zpětně. Oblast vysoce nakažlivých 
nemocí není výjimkou.“ se potvrdila a managementu v této situaci zbývá jen, upnout síly na 
preventivní opatření proti případným epidemiím, vytvoření funkčních plánů, které by při 
vyhlášení krizového stavu plně fungovaly a podporovat celosvětově práci virologů, 
epidemiologů a mnohých dalších odborníků na tuto oblast, kteří by byli schopni účinně 
bojovat proti přesile zmutovaných virů, se kterým má běžná laická veřejnost jen velmi malou 
šanci zvítězit.  
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Seznam zkratek 
 
AČR    - Armáda České republiky  
BHT   - Biohazard tým 
CDC   - Centrum pro prevenci a kontrolu nemocí  
ČR   - Česká republika 
ECDC    - Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí 
FN   - Fakultní nemocnice 
 FAO   - Food and Agriculture Organisation 
HDP   - Hrubý domácí produkt 
HZS   - Hasičský záchranný sbor  
IZS    - Integrovaný záchranný systém 
KHK   - Královéhradecký kraj  
KHS   - Krajská hygienická stanice 
KIN   - Klinika infekčních nemocí 
KOPIS   - Krajské operační a informační středisko 
KÚ   - Krajský úřad 
MO   - Ministerstvo obrany 
MU   - Mimořádná událost 
MZ     - Ministerstvo zdravotnictví 
OBO    - Odbor biologické ochrany Těchonín  
OOPP   - Osobní ochranný prostředek, osobní ochranná pracovní pomůcka 
ORP HK   - Obec s rozšířenou působností Hradec Králové 
PČR   - Policie České republiky 
RLP    - Rychlá lékařská pomoc 
RZP    - Rychlá zdravotnická pomoc 
RV    - Randez-vous 
SB    - Světová banka 
SARS   - Severe acute respiratory syndrome 
SEBOV   - Súdán-Ebola virus 
SIV   - Simian Immunodeficiency Virus 
Směrnice ZZ   - Směrnice pro jednotný postup při vzniku mimořádné události 

podléhající mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005)  
v souvislosti s výskytem vysoce nakažlivé nemoci ve zdravotnickém 
zařízení poskytovatele zdravotních služeb 

SZÚ    - Státní zdravotní ústav  
TIP   - Transportní izolační prostředek 
UNICEF   - Dětský fond Organizace spojených národů 
VNN    - Vysoce nakažlivé nemoci 
WHO   - World Heath Organisation  
ZEBOV   - Zaire-Ebola virus 
ZZ   - Zdravotnické ambulantní či lůžkové zařízení poskytovatele zdra-

votních služeb („zdravotnické zařízení“) 
ZZS  - Zdravotnická záchranná služba 
 


