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Zápis z 31. zasedání Českého národního výboru pro 
omezování následků katastrof (ČNV ONK) 

 
 
konaného dne 4. prosince 2014 od 13.00 hodin v budově Českého 
hydrometeorologického ústavu, Na Šabatce 17 v Praze 4 Komořanech. Toto 
zasedání se týkalo krizových situací  souvisejících s šířením nákazy nebezpečnými 
chorobami typu ebola a současného stavu připravenosti ČR na tyto krizové situace. 
V úvodní části zasedání proběhly volby nového předsednictva výboru a schválení 
změn ve stanovách. 
 
 

Program zasedáni: 
 
 

1. Ing. Ivan Obrusník, DrSc.: Aktuality - informace o seminářích uspořádaných Výborem 

v rámci cyklu PREVENCE KATASTROF - OCHRANA OBYVATEL A ŽIVOTNÍHO 

PROSTŘEDÍ 2014. 

2. Mgr. Jan Daňhelka, Ph.D.: Informace o přípravě Třetí světové konference o snižování 

rizika katastrof v roce 2015 v japonském Sendai. 

3. Ing. Karel. Vančura: Některé dopady změn zákonů na činnost neziskových organizací 

podobných ČNV ONK. Volby nového předsednictva ČNV, úprava stanov ČNV ONK. 

4. MUDr. Jana Prattingerová (KHS Liberec): Ebola – nová zdravotní výzva nebo 

bezpečnostní riziko. 

Charakteristika onemocnění a její postavení na žebříčku nebezpečnosti; rizika pro 

populaci a národní zdravotnické systémy; ochranná opatření k zamezení šíření 

onemocnění nemoci. 

 

5. MUDr. Josef Štorek, Ph.D.: Mgr. Šárka Nováková (oba Společnost krizové 

připravenosti ČLS JEP), MUDr. Zbyněk Valenta (CBO Těchonín): Systém 

specializované péče o osoby postižené vysoce nebezpečnou nákazou. 

Připravenost zdravotnictví na řešení mimořádné události spojené s výskytem vysoce 

nebezpečné nákazy na území státu; kapacity civilní a vojenské části národního 
zdravotnického sytému.  

 

6. Ing. Pavel Častulík (Společnost krizové připravenosti zdravotnictví ČLS JEP, 

RECETOX MU Brno): Ochrana záchranářů a zasahujících složek v ohnisku 

nebezpeční nákazy. 
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Logistika ochrany zasahujících záchranářů s hlediska efektivity, perspektivy a 

konstrukčního řešení integrované osobní ochrany pro rizika skupiny CBR. 

 

7. JUDr. Jan Soviš (Úřad vlády ČR): Aktuality v oblasti zajišťování bezpečnosti ČR. 
 Tato přednáška o aktualitách v Bezpečnostní radě státu a ve Vládě ČR nebyla původně 

v pozvánce a programu 31. zasedání Výboru. 

 

8. Neformální předvánoční setkání a diskuse o budoucnosti ČNV ONK 

 

 

Průběh jednání: 

 

Zasedání ČNV ONK (dále Výboru) zahájil jeho předseda I. Obrusník, který 

zdůvodnil zaměření tohoto zasedání na aktuální problémy s možným šířením 

nebezpečné nákazy ebolou. S nebezpečím šíření takovýchto nákaz nejsou u nás 

takové zkušenosti jako s častějšími přírodními katastrofami. Právě proto je potřeba 

této problematice a zejména zvýšení připravenosti věnovat větší pozornost než dosud. 

 

Ad 1): Předseda Výboru I. Obrusník seznámil členy s aktualitami za období od 

posledního jednání Výboru v červnu 2013. Výbor na svou činnost nedostává žádné 

prostředky od státní správy. K získávání finančních prostředků využívá v posledních 

letech pořádání seminářů v oblasti snižování rizika a prevence katastrof. Tato činnost 

se úspěšně rozvíjí ve spolupráci s Českým spolkem pro péči o životní prostředí 

(ČSPŽP) při ČSVTS. 

4. prosince 2014 proběhl seminář zatím poslední seminář na téma „Sucho 

jako plíživá katastrofa, jeho příčiny a možné dopady (Fakta a mýty o klimatické 

změně)“, kterého se zúčastnilo více než 90 lidí z veřejné správy a dalších institucí. 

Seminář proběhl v přednáškovém sále SZÚ v Praze na Vinohradech. Ukazuje se, že 

připravenosti na sucho a případným preventivním opatřením není zatím u nás 

věnována dostatečná pozornost, která je o hodně menší než např. v případě povodní. 

Na tento fakt i další náměty z diskuse během semináře upozorňují závěry z tohoto 

semináře, které budou zveřejněny na webech obou organizátorských organizací. 

Pokud jde o budoucnost, tak na rok 2015 připravujeme seminář o vzdělávání v oblasti 

prevence katastrof a také seminář o přívalových povodních. V činnosti, zejména 

v pořádání odborných seminářů a exkurzí, úspěšně pokračuje Regionální výbor ONK 

v Ostravě. 

 

  

Ad 2): J. Daňhelka z ČHMÚ seznámil Výbor se současným stavem přípravy na Třetí 

světovou konferenci o snižování rizika katastrof, která se bude konat v květnu 2015 

v japonském Sendai. V posledních měsících probíhají setkání přípravného výboru 

konference a připravují se dokumenty, na této činnosti se za ČR podílí i J. Daňhelka. 

Dá se očekávat, že na konferenci v Sendai bude několik tisíc účastníků a rovněž bude 

připraven velký počet dokumentů k problematice katastrof a připravenosti na tyto 

krizové situace. 

 

 

Ad 3): O současné situaci u přeměny ČNV ONK na tzv. zapsaný spolek a některých 

dopadech změn zákonů na činnost neziskových organizací informoval Výbor Ing. Karel 

Vančura, tajemník Výboru. Následovaly volby nového předsednictva Výboru a 
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schválení některých drobných změn ve stanovách (podrobnosti viz Usnesení 

v příloze 1). 

 

 

Nové předsednictvo ČNV ONK má následující složení: 

 

Předseda  Ing. Ivan Obrusník, DrSc. (ČNV ONK) 

Místopředsedkyně Ing. Jana Caletková, Ph.D. (AF – CityPlan s.r.o.) 

Místopředseda JUDr. Jan Soviš (Úřad vlády ČR) 

Tajemník  Ing. Karel Vančura (ČHMÚ) 

Revizor  Ing. Jan Šparlinek 

 

ČNV pověřil tajemníka Výboru Ing. K. Vančuru, aby připravil konečné změny stanov 

Výboru do konce března 2014. 

 

 

Ad 4): MUDr. J. Prattingerová přednesla obsažný referát o charakteristice 

onemocnění ebolou. Tato nebezpečná choroba je novou zdravotní výzvou, která dává 

i možnost jejího využití bioteroristy. J. Prattingerová dále ukázala historii této 

choroby, která má původ v Africe. Jejím původcem je virus a choroba má široké 

rozmezí inkubační doby od 2 do 21 dnů. Má i poměrně nespecifické příznaky, což 

ztěžuje včasnou identifikaci onemocnění. V přednášce byly ukázány i problémy 

s bojem proti této chorobě v současné době v Africe. Usnesení vlády ČR č.15/2013 

přináší Směrnici pro jednotný postup při vzniku mimořádné události podléhající 

mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005) v souvislosti s výskytem vysoce 

nakažlivé nemoci ve zdravotnickém zařízení, ze které byly odvozeny konkrétní kroky 

postupu u pacientů s ebolou. Zdravotnická zařízení musí používat správné ochranné 

prostředky, izolovat, vyšetřit a ošetřit pacienta, hlásit případ na Krajskou hygienickou 

stanici (KHS), zamezit přístupu dalších osob do ohniska a dále se řídit pokyny KHS. 

Přednášející ukázala, jaké jsou reakce na možný výskyt eboly v ČR. Je to poměrně 

komplikovaný proces, který vyžaduje úzkou spolupráci zdravotníků s MZV, MPO, 

ambasádami z afrických zemí, Lékaři bez hranic atd. Rozhodně je třeba věnovat ebole 

a podobným nebezpečným chorobám mnohem větší pozornost než dosud. 

 

 

Ad 5): O připravenosti zdravotnictví na řešení mimořádné situace s výskytem vysoce 

nebezpečné nákazy na území státu referoval MUDr. J. Štorek. V úvodu odkázal na 

cvičení CIMIC v roce 2012 v Líních, které ukázalo, jaké jsou možnosti pro přípravu 

na vysoce nebezpečnou nákazu u nás, nesystémovou připravenost a zejména na 

nutnou spolupráci poměrně velkého počtu složek krizového řízení. Ukázal i nezbytné 

podmínky pro zlepšení této připravenosti, které vznikly po vyhodnocení výše 

uvedeného cvičení.  K riziku hromadného výskytu infekčních nemocí přispívá 

zejména rychle klesající efektivita přednemocniční a nemocniční péče v důsledku 

Nespecifické symptomy (ztěžují diagnostiku), možnosti masových ztrát, přetížení 

systému péče velkým počtem dlouhodobě nemocných, nedostatečných zkušenosti 

zdravotnického personálu s řadou patogenů (bioagens) a také malými znalostmi s 

ošetřováním nemocných v biologicky kontaminovaném prostředí. J.Štorek dále 

ukázal šíření eboly v roce 2014 a uvedl, že první pandemií 21. století byla nemoc 

SARS. Upozornil na nezbytnost dobrého zvládnutí oblékání, svlékání a likvidace 

ochranných prostředků tak, aby se zabránilo autokontaminaci. Světová zdravotnická 

organizace (WHO) vyhlásila dne 8. srpna 2014 ohrožení veřejného zdraví 
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mezinárodního významu s ohledem na šíření epidemie onemocnění ebola v afrických 

státech. V ČR má armáda pro zdravotnické účely vyčleněny: samostatný mobilní 

biologický tým, Centrum biologické ochrany (CBO) Těchonín, které je aktivováno 

v případě vyčerpání kapacit primárního izolačního zařízení v Praze Na Bulovce. 

V závěru J. Štorek zdůraznil, že ebola a další nákazy hrozí nejen v Africe či Asii, ale 

také v Evropě a tedy i u nás, a proto je třeba přehodnotit dosavadní připravenost a 

urychleně zlepšit celý systém ochrany u nás. 
 

 

Ad 6): Třetí přednáška Ing. P. Častulíka se zaměřila na problémy ochrany 

záchranářů a zasahujících složek v ohnisku nebezpečné nákazy zejména na efektivitu, 

perspektivy a konstrukční řešení integrované osobní ochrany v případě rizika šíření 

nákazy. První část přednášky se zaměřila na osobní ochranné prostředky (OOP) 

včetně jejich historie. Ukázal nedostatky používaných ochranných masek a oděvů a 

také masky, respirátory, oděvy a další pomůcky, které jsou pro daný účel vhodné a 

postačující. Důležité je, aby OOP umožnily jak okamžité použití, tak i bezpečné 

odkládání. Nejvyššího stupně ochrany lze dosáhnout pouze v přetlakovém OOP. 

K bezpečnému a účinnému použití OOP přispívá systematický výcvik a vzdělávání 

v biologické bezpečnosti a také dodržování zásad v biologické ochraně. P. Častulík 

ukázal problematiku vhodných OOP a jejich používání na řadě praktických příkladů. 

Účinným prostředkem je ochranný oděv typu „kombinéza“ se zipem vzadu. Ukázal i 

OOP pro ochranu rukou a nohou. V druhé části se přednášející soustředil na 

transportní izolační prostředky osob (TIPO), které obvykle vyžadují systém ventilace 

a podtlak. Ve třetí části ukázal P. Častulík bioboxy a izolační vaky pro VNN zemřelé 

s praktickými příklady jejich použití. Ze závěru jeho přednášky vyplývá, že je třeba 

soustředit se na skutečně efektivní a bezpečné ochranné prostředky a snažit se jimi 

postupně vybavovat zdravotnická a jiná pracoviště, které mohou být v případě šíření 

nebezpečných nákaz využity. 

 

Ad 7): Pravidelný přehled aktualit z Bezpečnostní rady státu a Vlády ČR, které mají 

určitou vazbu na prevenci katastrof, a zvyšování připravenosti na tyto krizové situace 

byl J. Sovišem vzhledem k časové tísni předložen jen v elektronické formě. Bude 

však k dispozici všem členům Výboru spolu s ostatními prezentacemi. 

 

Diskuse k jednotlivým příspěvkům byla podnětná a ukázala aktuálnost tématu 

šíření nebezpečných nákaz, biologické ochrany a také nedostatečného školení a 

výcviku pro tento účel u nás. Předseda ČNV ONK poděkoval všem přednášejícím a 

také členům Výboru z ČHMÚ za dobrou organizaci a vytvoření pěkného prostředí 

pro 31. zasedání Výboru. Účastníkům slíbil brzké e-mailové zaslání zápisu  

a prezentací jednotlivých přednášek. 

 

 

 

Zapsal: I. Obrusník      10. prosince 2014 

  předseda ČNV ONK 

 

 

Příloha 1: Usnesení 31. Zasedání ČNV ONK 

 


