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Anotace 

 

ŠURKOVSKÝ, Jozef. Analýza opatření vyplývajících z Národního pandemického plánu ČR. 

Havířov 2009. 63 s. Diplomová práce na Fakultě bezpečnostního inženýrství Univerzity 

Ostrava na katedře Bezpečnostního inženýrství. Vedoucí diplomové práce Ing. Libor Foldyna. 

 

 

 Téma mé diplomové práce se dotýká Národního pandemického plánu ČR a  

pandemických plánů jiných států při zdolávání chřipkové pandemie, konkrétně států 

sousedících zemí s Moravskoslezským krajem, tzn. Polska a Slovenska, a to co do porovnání 

s Pandemickým plánem České republiky a jednotlivých přístupů ke zdolávání pandemie v 

daných zemích v rámci samostatných prací a především pak spolupráce v případě zdolávání 

pandemie, která by zasáhla území těchto tří států. 

 Konkrétně je tedy tato diplomová práce analýzou Polského plánu pandemického, 

Podrobného plánu opatření pro případ pandemie chřipky ve Slovenské republice a 

Pandemického plánu České republiky, která povede ke srovnání odhadu zátěže na 

zdravotnictví v důsledku pandemie chřipky v těchto státech a v neposlední řadě zde bude také 

ve spolupráci s Havířovskou nemocnicí zhodnocená její stávající situace co do tohoto odhadu 

zátěže na zdravotnictví v rámci dosavadních možností, které tato nemocnice má k dispozici.  
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Anotation 

 

ŠURKOVSKÝ, Jozef.  Analyse of precautions of National Pandemic Plan of Czech Republic. 

Havířov 2009. 54 pg. Thesis on the Fakulty of Safety Engineering of Technical University of 

Ostrava on the Department of Safety Engineering. Supervisit: Ing. Libor Foldyna. 

 

 The topic of this bacholer thesis is Analyse of precautions of National Pandemic Plan 

of Czech Republic and another states by the negotiation pandemic of flu. It’s countries, which 

is neighbouring the country of Moravskoslezsko – Poland, Slovakia. These three Pandemic 

Plans of these  countries I´m analyse for preparing for negotiation and cooperation during 

pandemic of flu, which by located in these three states. 

 Concretely this thesis is analyse of Polish, Slovak and Czech Pandemic plans, which 

steer for compare estimation, how much will be hospital loading during the pandemic of flu 

and last but not least, there will also be in collaboration with Havířov hospital  assessed the 

current situation in the estimation of the burden of health within the existing options, which 

the hospital has available. 
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1. Úvod 

 

 V úvodu mé diplomové práce bych Vás rád seznámil s obsahem práce a řekl pár slov k 

tématu, které je zde mnou zpracované. Problém virových onemocnění a především jejich 

plošné a populační zdolávání je předmětem analýzy a zkoumání lidstva už od nepaměti – jak 

zabránit dalšímu šíření epidemie, jak ochránit své blízké před nákazou, jak předcházet 

takovým pohromám, zda je možné úplně zamezit nákaze dané virovým onemocněním a jak co 

nejrychleji a co nejúčinněji je možné si předávat informace v časové závislosti na šíření 

epidemie mezi zasahujícími složkami různých zemí. Jedním nevyvratitelným tvrzením 

zůstává i to, že v poslední době k šíření takového virového onemocnění v případě pandemie 

by negativně mohl pomoci i fakt, že vzdálenosti mezi dvěma body na Zemi se v důsledku 

rozvoje techniky relativně parametricky zkracují a zmenšují a to především z hlediska jedné 

podstatné veličiny, jak již bylo zmíněno, a to času, který v daném případě hraje dosti 

podstatnou veličinu, která nám významně ovlivní další vývoj krizové situace a některé 

důležité veličiny jako je např. četnost nově nakažených jedinců za den ne-li za hodinu, počet 

nemocných osob vyžadujících okamžitou hospitalizaci nebo úmrtnost apod. Bokem 

nezůstávají ani veličiny dotýkající se hmotného hospodaření daného státu s financemi. 

Všechny tyto popsané faktory ovlivňující za doby pandemie hospodářství daného státu jsou 

zkoumané a v neposlední řadě jsou také zjišťované i následky, které se již při podobných 

onemocněních v minulosti objevili, i když je zřejmé, že forma mutace, kterou virus chřipky 

napadne nově lidskou populaci, nebude stejná, která již byla v minulosti. Ale přesto se také 

vychází z předpokladu, že snad v budoucnu se může objevit i virus chřipky, který v historii 

lidstva se již ve svých jemných niancích své mutace objevil a byl charakterizován velkým 

číslem mortality a vzhledem uplynulé dlouhé době od té či oné pandemie v historii lidstva to 

může vést k tomu, že v důsledku ztráty imunity lidstva proti tomuto viru tato nově vzniklá 

pandemie může mít až fatální následky. V rámci toho jsou také vytvářené nové krizové 

modely krizových situací, které by na základě dřívějších poznatků a dnešních předpokladů, 

vyplývajících z rozvoje vědy a techniky, mohly pomoci k lepší identifikaci nákazy a 

včasnému zamezení dalšího šíření. Na celém světě jsou proto také zpracovávány národní 

pandemické plány, které stojí na doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO), jak 

takový dokument zpracovat, aby v případě mezinárodní spolupráce při zdolávání chřipkové 

pandemie jednotlivé fáze charakterizující závažnost momentálně dané situace si navzájem 

odpovídaly a nedocházelo k tzv. „informačním šumům“. 
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 V prvních kapitolách diplomové práce je charakterizováno virové onemocnění chřipky 

jako takové, jeho závažnost, způsob napadání hostitelských buněk apod. Je zde popsáno 

nebezpečí, které přímo ohrožuje každého jedince a způsob obrany proti rozšíření se tak 

vysoce virulentního onemocnění do rozměru, které by byly pak již těžce zvladatelné.  

 V práci je pak v krátkosti představena historie tohoto onemocnění i zkázonosné 

následky, které toto onemocnění přineslo lidstvu, následkem vyplývajícím někdy i 

z nedbalosti činných orgánů v rámci krizového managementu. Pozornost jsem pak věnoval 

Španělské chřipce, která zachvátila Evropu během let 1916-1919. [11] Onemocnění, jehož 

nebezpečí bylo v prvopočátku zcela podceněno a projevy tohoto onemocnění byly do značné 

míry bagatelizované. Nikdo si nedokázal v té době představit, že by lidstvo mohlo zasáhnout 

něco takového, jako byla právě Španělská chřipka. Nemalou část na rozšíření této nemoci měl 

i samotný fakt, že tato pandemie chřipky vypukla v době, kdy se mnoho lidí z důvodu války,  

která ve světa panovala, přesouvalo ve velkém počtu z místa na místo a dalo by se říci, že vše 

probíhalo, na tu dobu, v poměrně v krátkém čase. Ohromující a smutná čísla této pandemie 

společně nenechají nikoho na pochybách v tom, že se jednalo o největší pandemii za několik 

posledních stovek let.  

 Historické a vědecké dokumenty této pohromy, která potkala lidstvo 20. století 

společně s Pandemickým plánem České republiky, na který člověk, zabývající se touto 

problematikou nemůže nenarazit, mě přivedly na myšlenku podrobit zkoumání a analýze 

pandemické plány i okolních zemí – Polska a Slovenska a následně pak provést odhad zátěže 

na zdravotnická zařízení v jednotlivých státech jejichž pandemické plány jsem studoval a 

následně tento odhad zátěže na zdravotnická zařízení aplikovat i na vybranou nemocnici. 

V tomto případě šlo o Havířovskou nemocnici s poliklinikou, kde jsem provedl analýzu 

stávajících podmínek, lépe řečeno prostředků, kterými nemocnice momentálně disponuje a 

následně, pomocí softwarové aplikace jsem vyhodnotil připravenost Havířovské nemocnice, z 

pohledu odhadu zátěže na její zdravotnická zařízení v době pandemie chřipky pro havířovské 

občany. 
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2. Cíl práce 

 

 Cílem mé práce je provést porovnání opatření a hodnocení připravenosti proti 

pandemii chřipky v Evropě a v ČR a poskytnout tak informace nezbytné k celkové 

připravenosti především zdravotnických zařízení, konkrétně Havířovské nemocnice 

s poliklinikou, na zatížení zdravotnických zařízení v důsledku pandemie chřipky. 

 Rád bych podotkl, že práce vychází především z pandemických plánů tří zemí tj. 

Polska, Slovenska a České republiky, pro které bude v této práci tato zátěž na zdravotnická 

zařízení stanovena také (pozn.: pro každý stát zvlášť). Elementárně pak bude mým cílem 

stanovit tento odhad zátěže na zdravotnické zařízení tj. Havířovskou nemocnici s poliklinikou 

v důsledku pandemie chřipky a to pro občany města Havířov a posoudit, zda jsou prostředky, 

kterými momentálně tato nemocnice disponuje, dostačující, popř. navrhnout na základě 

statistických počítačových výstupů opatření, která povedou k minimalizaci této zátěže na dané 

zdravotnické zařízení. 
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3. Rešerše 

 

 Jak již to bývá u takových prácí, potřeboval jsem i já nějakou tu opěrnou literaturu, 

která by mi poskytla dobrý základ pro další vývoj mé diplomové práce. Samozřejmě volba 

odpovídající literatury v mnohých případech nebyla snadná a často jsem musel zkoumat jestli 

náhodou hodnota mé práce neztrácí na úkor kvantity informací pocházejících z různých 

zdrojů. Často se stávalo, že co někde něco bylo napsáno černobílé v témže publikaci o kousek 

dál to zas bylo publikováno opět, ale bíločerně, k čemuž bylo zapotřebí již znát některé 

souvislosti, aby to člověk mohl identifikovat. Stěžejními prvky celé mé práce se staly 

především národní pandemické plány tj. Pandemický plán České republiky, Polský plán 

pandemický a Podrobný plán opatření pro případ pandemie chřipky ve Slovenské republice, 

samozřejmě vše v originále. Mimo těchto pandemických plánů mě zaujaly i různé články 

publikované v různých periodikách a některé další knihy a publikace, o nichž se chci v této 

rešerši dále zmínit.  

 

Plán opatření při pandemii chřipky vyvolané novou variantou viru, NÁRODNÍ 

PANDEMICKÝ PLÁN ČESKÉ REPUBLIKY, říjen 2006. 

 

 Jak již jsem v úvodu rešerše řekl, Pandemický plán České republiky byl pro mě 

stěžejním podkladem ke zpracování mé diplomové práce. Poskytl mi celou řadu informací 

týkajících se chřipkového onemocnění, epidemie a pandemie, vyvolaný tímto virem chřipky, 

a v neposlední řadě i co se týče informací o schopnosti České republiky dle tohoto 

pandemického plánu v případě pandemie chřipky pohotově a dostatečně zareagovat na danou 

vzniklou situaci a ochránit tak obyvatelstvo před šíření se nebezpečné nákazy. Pro svou práci 

jsem odtud čerpal jak materiály pro další zpracovávaní, tak i  indicie směřující k dalším 

podmětům mého zkoumání a analýzy, které jsem byl nucen dále dohledávat a tak všestranně 

pracovat na zdárném dokončení mé práce. Jako doplňkem Pandemického plánu ČR se pak 

stali pro mě posléze také Polský plán pandemicky a Podrobný plán opatření pro případ 

pandemie chřipky ve Slovenské republice, jenž se informacemi mnohdy opravdu jen 

doplňovali nebo na druhé straně poskytovali mnohem srozumitelnější vysvětlení problému 

často i vedené, což považuji za klad, v laické rovině. Je pravdou, že tento náš národní 

pandemický plán nebyl jedinou literaturou, která byla oporou mé diplomové práce, ale přece 

to byl jen Pandemický plán ČR, který se pro mě stal vhodnou opěrnou páteří mé diplomové 

práce, pro zpracovávaní dalších získávaných informací. 
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Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 

 

 Jedním z dalších vhodných materiálů pro zpracování mé diplomové práce se stal 

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, který doplňoval pandemický plán. Tento 

zákon popisuje práva a povinností každého z nás nejenom v čase pandemickém. Zabývá se 

v prvopočátku prevenci různého druhu a dále pak upravuje rovněž podmínky sociálního 

soužití tak, aby se infekční onemocnění, které se objeví, dále nešířilo anebo se alespoň 

zpomalilo jeho další šíření (např. dětí a škola – omezení školní docházky v období šířícího se 

onemocnění apod.). Samozřejmě, že tento zákon dotýkající se veřejného zdraví má daleko 

širší záběr, než jenom dílčí informace, které mi postačily a které jsem použil k doplnění. 

Jedná se o zákon, který legislativně upravuje charakter a stanovuje hodnoty a předpisy pro 

různé vlivy a činitelé negativně působících na člověka (např. hluk, vibrace) a to ne jenom na 

pracovišti.   

 

 

ŠTORK, A. Lékařské repetitorium. 4. vyd. Praha: Avicenum, zdravotnické nakladatelství, n. 

p., 1982. 1968 s. ISBN 08-001-82 

 

 Jednou z největších priorit boje proti jakémukoliv nepříteli je jej dokonalé poznat. 

K čemu by nám byli veškeré národní pandemické plány a různé krizové zákony, kdybychom 

dané onemocnění nedokázali charakterizovat po stránce medicínské, abychom mohli využít 

jeho slabých vlastností k jeho zastavení a zničení.  

 Kniha Lékařské repetitorium mi v mé práci pomohla se seznámit s vlastnostmi viru 

chřipky a umožnila mi poznat klinické projevy tohoto onemocnění, které tento vir vyvolává. 

Hodně podstatnými informacemi i pro aplikaci pandemických plánů byly pak i další 

doplňující informace typu – inkubační doba, která nám říká o čase, který potřebujeme znát a 

který je nám k dispozici v boji proti tomuto onemocnění, dále pak pojem komplikace, které 

mohou danou nemoc doprovázet pro lepší diagnostiku, dále pak samotná diagnostika, nebo-li 

jak nemoc rychle rozpoznat, léčba a v neposlední řadě je to také pojem protiepidemická 

opatření, úzce související s pandemickým plánem. Nebýt těchto informací pocházejících 

z oboru lékařství, určitě by má diplomová práce nedosáhla požadované hodnoty pro praxi a 

ani žádný pandemický plán by nemohl být sepsán.    
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4. Definice pojmů 

 

Adaptace   přizpůsobení, přetvoření; úprava 

Antivirotika   léky působící proti virům (pozn. též virostatika) 

Biologie   věda zabývající se studiem živé přírody 

Decimovat   ničit, hubit, oslabovat 

Detekce   zjišťování, odhalování, objevování neznámého, skrytého 

Diagnostika   proces rozpoznávání, např. nemoci 

Epidemie   časově a místně ohraničený hromadný výskyt infekční nemoci 

Epizootologie je nauka o infekčních nemocech zvířat a zároveň odhaduje a 

předpovídá průběh hromadných infekčních onemocnění 

v populacích 

Extenzivní rozsáhlý, rozšiřující se, rozpínající se 

Infekce   nákaza 

Infikovaný   nakažený 

Infiltrace   prosakování, pronikání 

Inkubace   období mezi prvním stykem s nákazou a prvními příznaky 

Interhumánní přenos mezilidský přenos 

Intoxikace   otrava 

Izolace   oddělení, zamezení pronikání, opatření proti pronikání 

Kontaminace   vniknutí choroboplodných zárodků do organizmu 

Kontagiozita   nakažlivost  

Mortalita úmrtnost, demografický ukazatel počtu úmrtí v poměru k počtu 

obyvatel 

Pandemie hromadný výskyt infekčního onemocnění postihující 

obyvatelstvo bez prostorového omezení 

Perioda časový úsek, období mezi pravidelně se opakujícími jevy 

Populace obyvatelstvo země nebo oblasti posuzované jako jeden celek 

Prevence   předcházení něčemu, ochrana před něčím 

Rekonvalescence  zotavování, období mezi vymizením příznaků nemoci a úplným 

    uzdravením 

Represe   potlačení, potlačování, útisk, násilí, odveta 

Resort    obor působnosti; úřad, ministerstvo, odbor 

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/infekcni
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Riziko    míra pravděpodobnosti, se kterou nastane možná nepříznivá 

    událost 

Smrtnost   počet zemřelých na dané onemocnění z celkového počtu  

    onemocnělých na danou chorobu 

Symptom   příznak 

Synchronní   současný, dějící se současně, časově sladěný 

Surveillance   epidemiologická bdělost 

Transparentní  průhledný, průsvitný; dostatečně jasný, zřejmý, zřetelný 

Ventilace   větrání, řízená výměna vzduchu v uzavřeném prostoru; dýchání 

Virulence   účinnost, životnost, schopnost mikroorganizmů vyvolat infekci 

Vir/virus   nejmenší a nejjednodušší známá biologická jednotka, odkázaná 

    na parazitický způsob života v buňkách hostitelů 
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5.  Chřipka a pandemie chřipky 

 

 Ačkoliv se na první pohled může zdát, že pandemie a chřipka, jakožto dva pojmy, 

nemohou se sebou souviset, jelikož se každý z nás již z tak běžným onemocněním setkal a 

dostal se z toho někdy i bez pomoci lékaře, tak říkajíc přecházel toto onemocnění, a pod 

pojmem pandemie si leckterý člověk představí spíše katastrofické scénáře různých „disaster“ 

filmů, kde dominuje nová agresivnější forma eboly nebo v lepším případě neznámy virus, i 

přes tyto všeobecné existující zkreslené informace mezi lidmi, jsou tyto dva pojmy velice 

úzce vzájemně spjaté. Málokdo si uvědomuje napjatost odborníků a hygieniků z celého světa 

sledujících každý vývoj sezónních vln chřipky, u kterých nikdo nedokáže předpovědět s jakou 

razancí, v jaké podobě tj. mutaci a s jakou schopností odolávat represivním postupům a 

prostředkům napadnou tyto viry chřipky lidskou populaci a co vůbec pak povede k pandemii. 

Konec konců jsou toho důkazy odrážející se i v ne tak dávné minulosti. 

Virus chřipky způsobuje velice nakažlivé onemocnění, které je způsobeno RNA virem 

z rodu Orthomyxoviridae. Toto onemocnění je zpravidla vázáno na chladné období v roce, 

kdy lidský organismus je nejvíce vyčerpaný a z hlediska teploty a vlhkosti vzduchu je pro 

šíření viru nejpříznivějším obdobím, z čehož vyplývá i samotný fakt, že výskyt chřipkových 

onemocnění – epidemií, není ve světě synchronní (pozn. promítá se zde střídání ročních 

období na severní a jižní polokouli). Samotnou kapitolu pak tvoří východní Asie odkud, díky 

klimatickým podmínkám (tj. teplo, vlhkost) a podmínkám sociálním (tzn. těsné soužití 

člověka a zvířecích druhů), které umožňují vznik zcela nových virů, pochází a dále se pak 

světem šíří většina nejnebezpečnějších virů.  

Všechny chřipkové viry, které ohrožují člověka, se vyskytují u ptáků a prasat. 

Nejdříve se virus dostává z ptáků na prasata a z prasete je již poměrně snadná cesta k tomu, 

aby se virus chřipky docela lehce adaptoval na lidský organismus.[4]  

 

  

Obr. 1.: Mezidruhová bariéra mutace viru chřipky 
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Z tohoto důvodu je vedená při sestavování národních pandemických plánů velice úzká 

spolupráce se Státními veterinárními ústavy a nadnárodními institucemi zabývajících se 

epizootologií.  

Nebezpečnost viru chřipky s jakým se potýkáme je charakterizovaná nejen jeho mikro 

velikosti, ale také způsobem, jakým je schopen napadat buňky hostitele, přičemž velikost 

tohoto viru je průměrně 80 – 120 nm a podařilo se jej laboratorně identifikovat až v roce 1932 

(pozn.: to je více než 10 let po epidemií španělské chřipky, 1918 - 1920).  

 

 

Obr. 2. :  Struktura chřipkového viru 

 

Existují 3 základní typy chřipkových virů: 

 

- Chřipkové viry A infikující savce a ptáky  

- Chřipkové viry B infikující jen lidi  

- Chřipkové viry C infikující lidi a prasata  

 

Typ A chřipkového viru je typ nejvíc způsobující epidemie a pandemie. Je to proto, že 

chřipkové viry A mohou podstoupit výraznou antigenovou změnu a jednak najít nový 

imunitní cíl u citlivých lidí, jednak svou změnou zcela znehodnotit imunizaci předchozími 

infekcemi (takže se opět šíří jako v panenské populaci). Populace je obvykle víc odolná proti 

chřipkám typu B a C, protože tyto typy nemají takovou schopnost mutací a rekombinací a 

případný antigenový posun je obvykle nepatrný. To má též za následek, že člověk s 

nenarušeným imunitním systémem zpravidla může onemocnět viry typu B či C jen jednou za 

život. [14] Jiné je tomu u virů typu A, u kterých se kromě vysoké mutagenity vyskytuje i 
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nebezpečná možnost rekombinace tzn. pokud dva různé subtypy viru napadnou tutéž buňku, 

mohou si prohodit část DNA a vytvořit radikálně odlišný virus se zcela novými vlastnostmi a 

schopnostmi, jenž může mít za následek nekontrolovatelné šíření tohoto virového  

onemocnění dále a za daných podmínek může snadno přerůst v pandemii. 

 

5.1. Chřipka 

 

 Chřipka je nejrozšířenější infekce, která se vyskytuje v epidemiích až pandemiích a 

která postihuje celé kontinenty. Jedná se o vysoce nakažlivou nemoc, která se šíří od 

nemocného vzdušnou cestou při přímém styku nebo pobytu v místnosti [5]. Jako onemocnění, 

se přenáší pomoci kapének (tj. drobných kapalných částic, které třeba byť i v nepatrném 

množství, ale přece jen, opouštějí tělo infikované osoby během rozhovoru, kýchnutí, kašlaní a 

jiných tělesních aktivit nemocného člověka). Jedná se o tak zvanou kapénkovou infekci.  

 Možný je i tzv. nepřímý přenos pomoci kontaminovaných předmětů. Virus v těchto 

případech však je na zevní vlivy velmi citlivý a rychle se inaktivuje, což z epidemiologického 

hlediska má tedy pro nás malý význam. 

Inkubační doba je krátká, 1 – 3 dny. Mezi hlavní příznaky propuknutí infekce patří 

schvácenost, malátnost, horečky, silná bolest v krku, bolest hlavy, kloubů, svalů a rychlé 

projevy celkové intoxikace, které mohou vést u dětí, starších a nemocných lidí k těžké 

intoxikaci s poruchou vědomí nebo selháním krevního oběhu a následné smrti. Přidávají se 

rychle příznaky zánětů a postižení dýchacích cest. U dětí toto onemocnění může vést mimo 

jiné také k zvracení, průjmu nebo krvácení z nosu.   

„Co vlastně charakterizuje daný vir chřipky a jeho nebezpečnost vůči lidskému 

organismu?“ snad jedna z prvních otázek z celé řady, které každého napadnou poté, co si 

přečte předešlou úvodní kapitolu. K pochopení, proč je virus chřipky tak velmi nebezpečný a 

proč nejsou varování před pandemií zbytečná, je třeba vědět, jak tyto nejjednodušší živé 

organismy fungují. 

 Tak jak již z obecné biologické charakteristiky viru vyplývá, jedná se o „živý“ 

organismus, který nemá vlastní buňky a tudíž ke svému životními cyklu potřebuje 

hostitelskou buňku, uvnitř které následně probíhá i celý reprodukční cyklus viru. Chřipkový 

virus vypadá jako kulička, která má na povrchu malé výstupky (viz. obr. č. 1: Struktura 

chřipkového viru). Jde o takzvané antigeny, které plní funkci pomyslných klíčů, pomocí nichž 

virus proniká do nitra buňky, nazývajících se hemaglutinin (H), který zajišťuje přichycení 

viru na povrch napadené buňky, a neuraminidáza (N), jehož úkolem je narušovat povrch 
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buňky tak, aby usnadnil viru vstup jak dovnitř tak následně ven. Podle toho, jaký druh těchto 

antigenů virus má, takový nese název (např. H5N1 – ptačí chřipka), z kterého vyplývá i o jak 

závažnou a nebezpečnou formu chřipkového viru jde. 

Poté co se vir dostane do hostitelské buňky dokážou se tyto antigeny měnit. Zde 

nastává nejzásadnější okamžik, který rozhodne, zda virus se stane „jen“ nebezpečným nebo 

smrtelným rizikem pro lidskou populaci. Změny, které mohou nastat jsou dvě, buď dojde 

pouze k drobným změnám v genetické informaci, ale typ hemaglutininu nebo neuraminidázy 

zůstane stejný, jde o tzv. drift a vinou driftu vznikají pouze běžné epidemie chřipky (pozn.: 

lidé mají v těle vlastní protilátky z let předešlých, kdy onemocněli chřipkou), nebo dojde 

k tzv. shiftu (záměně), kdy se jeden z antigenu zcela vymění a hrozí tak vznik pandemie, 

neboť velká část lidstva nemá obranné látky proti této nové variantě viru chřipky a tělo ji 

vůbec nezná.  

Zrádnost tohoto viru je také v tom, že na člověka je tímto virem realizován útok 

zpravidla ve dvou vlnách (pozn.: někdy i ve větším počtu vln), kdy po dvou a třech dnech 

potíže ustoupí a zdá se, že je vše v pořádku, nemoc však v dalších dnech udeří s daleko větší 

razancí (viz. Španělská chřipka 1918 – 1920) a také své dost závažné následky si nesou i 

nedoléčená chřipková onemocnění jako je zápal plic, chronickou bronchitidu, vznik 

astmatických potíží, které přetrvávají až do konce života a další. 

Celý útok na buňku probíhá následně v několika fázích, při kterých díky včasnému 

zásahu pomoci antivirotik můžeme ještě celý proces šíření se viru chřipky v lidském 

organismu a  dále i mimo něj zastavit.  

 

Fáze: 

1. Poté, co virus chřipky pronikne sliznici do těla (pozn.: průnik sliznici je vždy 

nejjednodušší cesta pro infiltraci viru do organismu, protože sliznice je vlhká, 

což umožňuje snadné uchycení viru, a dostatečně prokrvená, což umožňuje 

v rámci krevního systému ideální dopravu viru do celého těla), přichytí se 

k lidské buňce a výběžky neuraminidázy a hemaglutinu pronikne buněčnou 

stěnou. 

 

2. Vir vstřikuje do buňky svou genetickou informaci prostřednictvím 

ribonukleové kyseliny (RNK) 
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3. Ribonukleová kyselina viru se  uvnitř buňky připojí k původní ribonukleové 

kyseliny buňky. 

 

4. Už 20 minut po napadení virem „přeprogramovaná“ buňka vyrábí tisíce 

nových virů. 

 

5. Během pár dní hostitelská buňka umírá a viry napadají další buňky. [18] 

 

 

 

Obr. 5.:  Replikační cyklus viru chřipky 

 

5.2.  Epidemie nebo pandemie 

 

 V běžném životě se setkáváme se dvěma pojmy a to epidemie (tzn. překročení 

„epidemického prahu“ 2000 pacientů s akutní respirační infekci na 100 tisíc obyvatel v rámci 

republiky [17] ), pojem, jehož frekvence výskytu ve slovních spojeních je poněkud častější 

než samotný pojem pandemie. Ptát se jestli je mezi těmito dvěma pojmy nějaký rozdíl je 

nesmysl, podstatnější je pro řešení těchto krizových situaci co jak nejdříve a nejrychleji 

identifikovat tento rozdíl. 

Pandemii lze definovat jako mezinárodní mimořádnou událost, kdy s přesnou určitostí 

nevíme, kdy k ní může dojít. V dnešní době jsme si vědomí jen jakési periody, s kterou je 

schopna zachvátit celosvětově lidskou populaci a to především co se týče viru chřipky. 

Z vědeckých prací a postřehů lze pandemii charakterizovat jako hromadným výskytem 

infekčního onemocnění bez prostorového omezení, což je pravý opak pro charakteristiku 

epidemie. O pandemii tedy mluvíme v momentě, kdy se onemocnění rozšíří na území více 
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států nebo i světadílů a nerespektuje omezení místem. Není omezena ani časem a pro svůj 

vznik obvykle potřebuje zcela nový typ patogenu, se kterým se organismus ještě nesetkal a 

tudíž jej nezná a nemá proti němu ani žádné vytvořené protilátky. Jedině to umožní původci 

pandemie se rychle šířit napříč kontinenty. [13] Charakteristickými ukazateli pro pandemii 

pak mohou být jevy, které pandemii zákonitě budou doprovázet: 

 

- úmrtnost  

- počet nových onemocnění  

- počet pracovních neschopností  

- množství prodaných léků 

 

 Samozřejmostí je, že to vše vede ke značnému zvýšení ekonomických nákladů kvůli 

výdajům vynakládaných na zdravotní péči a dále v důsledku ztráty produktivity, která je 

spojená s rostoucím číslem nakažených osob virem chřipky.  

 Díky těmto faktům, které tak dokážou zdecimovat společnost zasaženou tímto 

virovým onemocněním a to nejenom ekonomicky, jsou vyspělými státy připravovaná 

plánovaná opatření tzv. Národní pandemické plány, které jsou uskutečňované v okamžiku  

propuknutí pandemie a  mohou do značné míry zmírnit její následky.  

 

 

6. Pandemické plány 

 

Jak již zvýše uvedené charakteristiky pandemie chřipky je zřejmé, nemůže ji žádná 

země čelit sama. Aby byl snížen dopad pandemie na celosvětovou lidskou populaci je 

naprostou nutností mezinárodní spolupráce za dané krizové situace, proto pandemické plány 

vypracovávají jednotlivé země nezávisle na sobě zvlášť a to především s ohledem na dané 

místní podmínky, které mohou být pro konkrétní danou oblast, kraj, či zemi velmi specifické 

a to i s ohledem na odhad zatížení na zdravotnická zařízení v důsledku pandemie chřipky. 

Vycházejí přitom ze současných doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) a 

Evropské unie (EU) pro národní pandemické plány a předpokladem k dosažení cílů 

pandemických plánů každé ze zemi na světě je program surveillance, nebo-li epidemiologické 

bdělosti, dále pak rychlá spolehlivá laboratorní diagnostika a fungující výměna informací a 

včasná předem připravená preventivní opatření. 
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Dle Světové zdravotnické organizace je doporučení dělit průběh pandemie na 

jednotlivé fáze a zároveň přiřazuje návody, co během které z nich dělat. Aby mohla být 

pandemie včas izolovaná a zabránilo se tak jejímu dalšímu plošnému šíření bylo stanoveno 

všeobecně pět hlavních cílů, které by měl pandemický (národní) plán dané země  obsahovat. 

Stanovené cíle jsou následující: 

  

- snížit počet příležitostí k nakažení jednotlivců  

- posílit systém včasného varování  

- zvládnout či alespoň zpomalit šíření v místě, kde již infekce propukla  

- snížit všemi dostupnými prostředky počet případů, procento obětí a  

společenský dopad  

- vést výzkum za účelem objevení opatření vedoucích ke zvládnutí infekce 

 

 

6.1. Pandemický plán ČR 

 

 Pandemický plán České republiky vychází z plánu Světové zdravotnické organizace 

(WHO) a  je dokumentem stanovujícím postupy a základní systém reakce ČR na chřipkovou 

pandemii způsobenou novým typem chřipkového viru. Důvodem pro zpracování 

pandemického plánu je očekávání značných dopadů pandemie na fungování sociálních a 

hospodářských systému nejenom ČR, ale i všech států světa. Z toho plyne, že důsledkům 

pandemie nemůže žádná země na světě čelit sama a pokud se má její dopad snížit, je 

naprostou nutností mezinárodní spolupráce. 

 Základní strukturu plánu tvoří dvě části tj. věcná část, tzn. protiepidemická opatření, 

prevence, výběr a počty osob s profesním rizikem, a operační část, tj. kontaktní spojení, 

v dnešní době je to už i zabezpečení funkčnosti internetových serverů, způsoby hlášení a 

vyrozumění, činnost v jednotlivých fázích pandemie, realizace vyhlášených opatření, zřízení 

operačního střediska. 

 

6.1.1. Základní cíle a principy Pandemického plánu ČR 

 

 Jednou ze základní podstat pro vypracovávaní národních pandemických plánů je i si 

stanovení cílů, kterých za daných krizových situací bychom chtěli dosáhnout za účelem 

minimalizaci ztrát jak na životech, zdraví tak i v neposlední řadě minimalizace ztrát na 
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hmotných prostředcích (léky, hygienické potřeby osobní ochrany a prevence, finance apod.), 

které budeme nuceni nasadit a využít ke zdolávání pandemie. Veškeré tyto cíle a snahy je 

nutno podřídit různým opatřením, které povedou k dosažení daného cíle. Pandemický plán 

ČR charakterizuje tyto opatření: 

 

 - posílení národního systému rychlého varování pro včasné zachycení možného 

  onemocnění způsobeného pandemickým kmenem, 

 - ochrana obyvatelstva před vznikem nového pandemického viru 

 - rychlá identifikace virů chřipky u zvířat, 

 - minimalizovat rozšíření nového viru a předejití vzniku pandemie, 

 - průběžné vyhodnocování epidemiologické situace, 

 - přijímání okamžitých protiepidemických opatření, 

 - ohraničení nemocnosti a úmrtností při rozšíření viru, zabezpečení léčby pro

  nemocné a pohřbívání mrtvých, 

 - zabezpečit informovanost jak odborné tak laické veřejnosti, 

 - kontroly dodržování doporučených opatření, 

 - redukování dopadu pandemie chřipky na každodenní život, práci a plánování 

  dalších důsledků, 

 - minimalizování ekonomických ztrát,  

           - docílit maximální spolupráce na všech úrovní mezi vládou, Komisí, orgány 

  ochrany veřejného zdraví, zdravotnickými organizacemi, státní veterinární 

  správou a veřejností. 

 

 Dalo by se říci, že to jsou, zdaleka ne všechna opatření, která po naplnění jsou garanci 

úspěšného zdolání pandemie chřipky, která by se mohla objevit na území České republiky. 

Situace, vznikle během pandemie, jsou rozdělené následně do jednotlivých fází, které 

upřesňují a popisují postupy a odvetné reakce na danou vzniklou událost. 

 

6.1.2. Pandemické fáze dle Pandemického plánu ČR 

 

 Hned na začátku je vhodné charakterizovat Pandemický plán ČR obecně, k čemu 

slouží a co obsahuje. Máme-li hovořit obecně o pandemickém plánu, dalo by se jej definovat 

jako popsanou reakci státu na pandemii, která je následovně rozdělaná do jednotlivých fází 

s určitou charakteristikou, které začíná opatřeními, jež je nutno učinit před nástupem 
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pandemie, následně určuje nezbytné kroky v průběhu hlavní vlny pandemie a nepomíjí ani 

opatření určená k rekonvalescenci celé společnosti a hospodářství.[21] Pandemický plán ČR 

charakterizuje celkem 6 fází jednotlivých období, která mohou vést ke vzniku pandemie tj.: 

 

Interpandemické období (fáze 0 – 2) 

 

 - Fáze 0  –  bez detekce daného viru jak u lidi tak u zvířat 

- Fáze 1  –  žádný nový podtyp chřipkového viru nebyl u lidí detekován,

  virus je ale přítomen u vnímavých zvířat 

   – riziko lidské infekce je hodnoceno jako velice nízké 

 - Fáze 2 – žádný nový podtyp chřipkového viru nebyl u lidí detekován,

    nicméně virus již cirkuluje v živočišné říši 

   – tato situace již představuje významné riziko lidské nákazy 

 

Pandemická pohotovost (fáze 3 – 5)  

 

 - Fáze 3 – první lidské nákazy novým chřipkovým podtypem 

   – není zaznamenán interhumánní přenos 

- Fáze 4 – malé skupiny nakažených osob s omezeným interhumánním

   přenosem 

– šíření je přísně lokalizováno, což svědčí pro nedokonalou 

   adaptaci viru na lidský organismus 

- Fáze 5 – interhumánní šíření je stále omezeno, ale jsou již nakažené velké  

skupiny lidí 

– šíření je přísně lokalizováno, ale vše nyní nasvědčuje pro  

rostoucí se schopnost viru adaptace na lidský organismus 

 

Pandemické období (fáze 6) 

 

- Fáze 6 – vzrůstající a setrvávající mezilidský přenos viru v běžné  

populaci  

 

Období postpandemické 

 - návrat do interpandemické periody 



 23 

Tab. 2.: Česká republika  – demografické dané nejpravděpodobnějších hodnot [1] 

Celkový počet obyvatel:                                  

Počet obyvatel ve věku 0 – 18 let:      

Počet obyvatel ve věku 19 – 64 let: 

Počet obyvatel ve věku 65+ let: 

10 251 079 

2 020 218 

6 774 470 

1 456 391 

Ukazatel Počet osob 

Počet nakažených: 

Počet obyvatel ve věku 0 – 18 let:      

Počet obyvatel ve věku 19 – 64 let: 

Počet obyvatel ve věku 65+ let: 

Celkový počet: 

 

298 709 – 418 193 

871 180 – 1 219 652 

188 421 – 263 789 

1 358 310 – 1 901 634 

Úmrtnost 

Počet obyvatel ve věku 0 – 18 let:      

Počet obyvatel ve věku 19 – 64 let: 

Počet obyvatel ve věku 65+ let: 

Celkový počet: 

 

53 – 74 

3 533 – 4 946 

3 980 – 5 572  

7 566 – 10 592 

Konzultace s lékařem  

(50% nemocných osob) 
679 155 – 950 817 

Počet hospitalizovaných osob 

Počet obyvatel ve věku 0 – 18 let:      

Počet obyvatel ve věku 19 – 64 let: 

Počet obyvatel ve věku 65+ let: 

Celkový počet: 

 

943 – 1 320 

20 869 – 29 217 

10 612 – 14 856 

32 424 – 45 393 

Počet osob na intenzivní lékařské péči 

(15% hospitalizovaných osob) 

 

4 864 – 6 809 

 

Počet osob vyžadujících připojení na 

mechanickou ventilaci  

(7,5% hospitál. osob)  

 

2 432 – 3 404 

 

 

 

 Jak již z výše uvedených čísel vyplývá, tak rozsáhlé zasažení chřipkovou pandemii by 

byla pro Českou republiku velice decimující skutečností jak po stránce zdravotnické tak i po 
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stránce sociální infrastruktury státu. Z daných demografických čísel a ze statistických údajů 

týkajících se vybaveností zdravotnických zařízení (tzn. lůžková dispoziční kapacita, počet 

lůžek jednotek intenzivní péče tzv. JIP a další) lze stanovit odhad zátěže na zdravotnická 

zařízení během pandemie chřipky.  

 V tabulce, podotýkám, byla použita data nejpravděpodobnější, a ne ty maximální 

hodnoty, které mohou nastat v daných kritických situacích. Pro dokreslení celkového obrazu 

uvádím zde i další čísla uvedená v procentech, která charakterizují možnou vzniklou událost, 

tzn. pandemii chřipky, v maximálním extrému daném Pandemickým plánem ČR: 

 

 Míra zasažení, dle Pandemického plánu ČR, je podíl obyvatelstva, u kterého se 

během pandemie vyvine klinické stádium chřipky. Předpoklad je, že v ČR onemocní během 9 

až 15 týdnů od začátku pandemie přibližně 30% populace, tj. více než 3 milióny osob.  

 

 Smrtnost na chřipku je poměr počtu zemřelých v důsledku chřipky z celkového 

počtu nemocných. Většina národních pandemických plánů zakládá své předpoklady na 

odhadu , který zohledňuje zkušenosti z pandemie 1957 – 1958, což pro Českou republiku činí 

0,37% (pozn. pro ČR tj. 12 000 osob) nemocných na chřipku, kteří zemřou na následky 

tohoto onemocnění. 

 

 Návštěva lékaře dle pandemického plánu je odhadována na 50% nemocných osob, 

kteří vyhledají odbornou lékařskou péči (pozn. zejména u praktického lékaře) 

 

 Počet hospitalizovaných osob je předpokládán nejvíce na 1%, což je cca 30 000 

osob, a půjde především o osoby s akutními dýchacími potížemi a potížemi s nimi 

souvisejícími. 

 

 Míra intenzivní péče se očekává u 15% pacientů hospitalizovaných v důsledku 

nemoci, z nichž až 50% může potřebovat mechanické ventilátory 

 

6.1.3.  Postup hlášení pandemie v ČR 

 

 Postupy pro vyhlášení pandemie je v zásadě pro veškeré státy stejný. Začátek a 

ukončení vyhlašuje na základě dostupných informací z různých koutů světa a po vyhodnocení 

Světová zdravotnická organice (WHO). Následně pak začátek první pandemické vlny v ČR 
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vyhlásí hlavní hygienik ČR. Hlavní hygienik také vyhlašuje konec pandemie chřipky nebo 

první vlny, popř. vyhlásí začátek druhé vlny pandemie, kterou lze očekávat 5 – 8 měsíců po 

skončení první a která bude náročnější v potřebě rychlého zavádění účinných 

protopandemických opatření. [1] V tomto případě je třeba pak počítat s možností přeměny 

viru chřipka ve vysoce patogenní vir. Do hry vstupuje také Ministerstvo zdravotnictví se 

svým resortem a posléze se přidávají i další ministerstva – Ministerstvo zahraničních věcí, 

vnitra atd.   

 Krajské hygienické stanice v tomto směru zajišťuji survellanci a monitoring vývoje 

epidemiologické situace v regionech, kooperaci s orgány krizového řízení na úrovní kraje a 

informují hejtmana o opatření, která je za dané situace nutno přijmout. 

 Veškeré dění kolem potlačování pandemie chřipky se děje za podpory i legislativy 

České republiky, konkrétně zákonů č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a zákonu     

č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, kdy se jedná už o vyhlášení krizových stavů a to stavu 

nebezpečí nebo nouzového stavu. 

 

6.1.4. Další opatření 

 

 Veškeré další opatření spojená s pandemii jsou průběžně aktualizovaná a 

doporučovaná Evropským centrem pro prevenci a kontrolu nemocí. Stejně tak tomu je i co se 

týče osobních ochranných pomůcek používaných u osob v riziku nákazy a dezinfekčních 

prostředků. V první řadě je zde nutná ochrana dýchacích orgánů proti virům a bakteriím – tj. 

respirátory, ochrana očí – plné těsnící brýle, které jsou vhodné i pro dioptrické brýle, 

ochranná obuv a další. Je zde nutnost užít také dezinfekčních prostředků jako je např.: 

 

 - chlornan sodný 1%  -  na materiály kontaminované krevními a tělními 

      tekutinami   

 - alkohol 70%  - vhodný na kovové povrch a dezinfekci rukou 

 - persloučeniny 

 - jodové preparáty 

 

6.2. Polský plán pandemický  

 

 Polský plán pandemický (org. název „Polski plan pandemiczny“), stejně tak jako 

český, vychází z doporučení Světové organizace zdraví (WHO), Evropského centra kontroly a 
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prevence chorob (ECDC) a Evropské komisi (EC). První počátky vzniku tohoto dokumentu 

se datuje podobně jako u českého do roku 2001. Jednou ze zajímavých skutečností je i to, že 

mimo všeobecných podkladů poskytnutých výše zmiňovanými organizacemi a společenstvy 

k sestavení pandemických plánů má Polský plán pandemický základ mimo jiné i v 

pandemických plánech jiných evropských zemí tj. Švýcarska a Velké Británie. Narozdíl od 

Pandemického plánu ČR se Polský pandemický plán skládá ze tří části: 

 

 1. část:  Chřipka – všeobecné informace 

 

 2. část:  Úkoly realizované v čase pandemického alarmu 

 

 3. část:  Strategie 

 

 Cíl plánu je jednoznačně definován hned v počátku celého pandemického plánu. 

Cílem dokumentu je popsaní odpovědnosti a to i zároveň už i při rozhodování v rámci příprav 

pro případ pandemie chřipky, které jsou stanovené jak pro osoby tak i pro dané organizace.  

 Mezi základní principy Polského pandemického plánu také patří zvětšení možností 

krizového plánování co do reakce v daném momentě objevení se nebezpečí pandemie 

chřipky, jejího včasného identifikování a vytvoření možností pro rychlou identifikaci daného 

typu (štěpu) viru způsobujícího pandemii. Dále jde o vytvoření možností ohraničit další šíření 

nemoci a zvyšování počtu úmrtí souvisejících s pandemii chřipky na jistou lokalitu výskytu 

pandemie. V souvislosti s těmito opatřeními pak v místě vytvořit podmínky pro léčbu a  

hospitalizaci velkého počtu nakažených osob (tzn. stanovit odhad zátěže na zdravotnická 

zařízení) a zároveň zajistit ochranu zasahujícího lékařského a pečovatelského personálu. 

V neposlední řadě pak zajistit v místě i nadálou funkčnost infrastruktury a „společensko-

sociální politiky“. 

 

6.2.1. Charakteristika a dělení chřipky dle Polského plánu pandemického 

 

 Jak již z biologické podstaty viru je zřejmé, oč se také tento pandemický plán opírá, 

virus pandemie chřipky může vzniknout i z viru „lidského“, který za poslední dobu se v lidské 

populaci neobjevoval (pozn. v historii lidstva však ano) a který se teď objevil opětovně, tzn. 

lidstvo ztratilo již imunní látky proti tomuto viru a je tak vystaveno nebezpečí pandemie. 

Další způsob, který povede ke vzniku pandemie, je adaptace viru chřipky, původem ze 
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živočišné říše, který se stane lehko přenášeným mezi lidmi z důvodu genetické mutace, ke 

které i tohoto viru chřipky došlo. Polský plán pandemický rozděluje chřipku nejenom dle typu 

viru, který způsobuje dané onemocnění – A, B a C, ale existuje zde především rozdělení, které 

dále dělí onemocnění chřipkou na: 

 

- chřipku sezónní - velice infekční choroba napadající především

     dýchací soustavu zejména v zimních měsících 

 

 - ptačí chřipku  - dle pandemického plánu se dělí na: 

 

      a)  ptačí chřipka nízkopatogenní (LPAI – low 

       pathogenic avian influenza) 

 

      b) ptačí chřipka vysocepatogenní (HPAI – 

       high pathogenic avian influenza) 

 

 - chřipka pandemická  

 

 Samozřejmě, že kriterií pro rozdělení chřipky je nesčetně mnoho a liší se pohledem 

bádání nebo cílovou skupinou, pro kterou jsou dané informace určené k dalšímu zpracování 

nebo čistě je k doplnění znalosti (pozn. z danou problematikou by měla být seznámena jak 

vědecká, tak laická veřejnost). Rozdělení typu chřipek, které je uvedeno výše, lze následně 

velice dobře charakterizovat i podle toho co se týče přenášení, doby inkubace, což je čas 

potřebný k celkovému rozvoji choroby do stavu, kdy už jsou patrné klinické příznaky daného 

onemocnění. Charakteristickým prvkem může být nárůst počtu nově nakažených osob, dále 

pak samotný počet nakažených osob anebo ta nejnepříznivější věc na celé problematice 

týkající se pandemie chřipky tj. počet úmrtí. Někdy však tyto indikující prvky, které jsou 

považované za typický projev daného onemocnění, mohou selhat, podobně jak tomu bylo 

v letech 1918 – 1920 u pandemie Španělské chřipky, a společensko-sociálně ekonomické 

dopady na celý svět mohou mít následky, které se budou velice těžce odstraňovat a budou 

přetrvávat i několik let poté, co pandemie chřipky odezní.  

 Veškeré informace, které byli získané kteroukoliv zemi na světě, jsou podstoupeny 

Světové zdravotnické organizaci (WHO) a mnoho zemí tyto informace a zkušenosti 

zapracovávají do svých národních pandemický plánů. S touto skutečností se můžeme setkat    
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i v národním pandemickém plánu Polská, kde je k dispozici srovnávací tabulka, ze které je 

patrné rozdíl těchto typu (viz Tab. 3.: Charakteristika virů chřipky). Tato tabulka v Polském 

pandemickém plánu byla převzata ze Švýcarského pandemického plánu a následně zde byla 

zpracovaná a je prezentovaná.  

 

Tab. 3.: Charakteristika virů chřipky (zdroj: Švýcarský plán pandemický) [2] 

 Chřipka sezónní Ptačí chřipka u lidí Pandemická chřipka 

Podtyp viru H1N1, H3N2, H1N2 H5N1, H7N7, H9N2 HxNy 

Přenášení 

Z člověka na člověka: 

- kapénkovou cestou 

- bezprostřední 

kontakt 

- earosol 

Z ptáků na člověka: 

- kapénkovou cestou 

Pravděpodobnost: 

- kapénkovou cestou 

- bezprostřední kontakt 

- nelze vyloučit i 

aerosol 

Doba inkubace 
1 – 4 dni, 

středně tj. 2 dny 

2 – 5 dnů, 

někdy až 8 dni 

Neznámá 

Předpoklad 1 – 4 dny 

Nakažlivost 

od 1 den před 

objevení se prvních 

příznaků a  až  do 5 

dni (u dětí dokonce 

až do 10 dnů) poté co 

se první příznaky 

choroby objevily 

Není známá 

Není známa 

Předpoklad: 

jedná se okolo 1 dne 

před objev. s do 7 dni 

po té, středně bráno 5 – 

7 dni ( pozn.: u dětí 

dokonce do 21 dni) 

Počet nemocných [%] 
Dle WHO* 5 – 25% 

populace světa 
Není znám 

V krajním případě 30% 

populace 

Úmrtnost 
Dle WHO 500.000 – 

1 mil. úmrtí ročně 

Není známá. 

Obecně vzato pro 

H5N1 přes 50% 

Není známá. 

Bere se v potaz 0,4% 

populace 

* WHO – Světová zdravotnická organizace 

 

6.2.2. Pandemické fáze dle Polského plánu pandemického 

 

 Další dělení již samotného průběhu pandemie je provedeno, dle doporučení Světové 

zdravotnické organizace pro lepší organizaci při záchranných pracích, podobně jako je tomu i 

u Pandemického plánu ČR. Jsou zde charakterizovaná čtyři období, která jsou ještě dále 

dělena na fáze 1 až 6 + postpademické období. V rámci tohoto dělení je zde patrná snad jen 
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jedná menší výjimka, která se objeví již při prvním setkání a následném rozdělení 

jednotlivých fázi pandemie. Jde o vytyčení cílů k daným jednotlivým fázím vzhledem 

k veřejnému zdraví, které jsou dané tabulkově již v prvopočátku, kdy se pandemický plán 

Polska vůbec zmiňuje o jednotlivým fázích. Mimo jiné v Polském pandemickém plánu není 

charakterizována fáze 0 – tzn. bez detekce daného viru jak u lidi tak u zvířat (viz. kap. 7.1. 

Pandemický plán ČR). 

 Při zachování dalšího identického rozdělení jednotlivých pandemických fázi je dělení 

ve vztahu pandemické fáze a cíle pro ochranu veřejného zdraví následující: 

 

fáze 1 - posílení příprav pro eventuální výskyt pandemie chřipky na úrovní

 světové, regionální, krajové a lokální 

  

 fáze 2 - minimalizování rizika přenesení na lidi, 

   rychlé vykrytí a okamžité nahlášení takovéhoto přenosu, výskytu 

 

 fáze 3 - zajištění rychle charakteristiky nového podtypu viru a včasného vykrytí, 

   hlášení a pohotové reakce na další případy výskyty 

 

fáze 4 - zastavení nového viru ve vymezených ohniscích nákazy nebo cílově se

 snažení o pomalejší šíření až do bodu zastavení pandemie a získaní tak

 času na vnesení odpovídajících prostředku pro efektivní boj

 s onemocněním (jako např. výroba antivirotik pro daný podtyp viru

 chřipky) 

 

fáze 5 - posílení prostředků za účelem zastavení nebo zpomalení šíření dané

  pandemie a tak získání času pro zapracování dalších odpovídajících

  prostředků 

 

fáze 6 - snaha o minimalizaci dopadů dané pandemie  

 

 Samotný mechanizmus ohlášení pandemie v Polsku pak probíhá následovně. Po 

obdržení informace od Světové zdravotnické organizace (WHO) o vyhlášení 6. fáze 

pandemie, ministr zdravotnictví podává tuto informaci dále předsedovi rady ministrů, který 

svolává zasedání Rady pro krizové řízení, která má za cíl zajistit dostatečný počet 
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nemocničních lůžek a vytipovat tak i eventuální místa k izolaci pacientů, zhodnotit možnosti 

poskytování lékařské pomoci za podmínek masového náporu nemocných a zajistit navýšení 

dodávek léků na trh. 

 

Tab. 4.: Polsko – demografické dané ke 30. 6. 2007 [2] 

Celkový počet obyvatel:                                  

Počet obyvatel ve věku 7 – 17 let:      

Počet obyvatel ve věku 18 – 64 (mužů) + ve 

věku 18 -59 let (žen): 

38 115 967 

5 041 798 

 

30 543 159 

Předvídatelný ukazatel Počet osob 

Počet nakažených: 

 - střední (30%) 

 - dětí (40 – 50%) 

 - dospělí (25%) 

 

11 434 790 

2 016 719 – 2 520 899 

7 635 790 

Úmrtnost (0,4%) 45 739 

Konzultace s lékařem  

(50% nemocných osob) 
5 717 395 

Počet hospitalizovaných osob 

(1 – 2,5%) 
114 348 – 285 870 

Počet osob na intenzivní lékařské péči 

(15% hospitalizovaných osob) 

 

17 152 – 42 880 

 

Počet osob vyžadujících připojení na 

mechanickou ventilaci  

(7,5% hospitál. osob)  

 

8 576 – 21 440 

 

 

 

6.2.3.  Postup hlášení pandemie v Polsku 

 

 Postup při alarmu jakékoliv pandemické fáze je v Polském plánu pandemickém 

rozpracován  do nejnižšího resortu, který tvoří státní správu, a to velice detailně. Vzhledem k 

velikosti území, které Polská republika rozlohově zaujímá, je členitost správní celků daleko 
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větší z čehož plyne i větší počet vedoucích funkcí pro daný správní celek nebo podcelek, což  

se může stát ve vztahu k jiným národním pandemickým plánům nesrozumitelným prvkem pro 

určení úrovně pro předávání informací při případných introvertních mezinárodních 

pomocných prací pro zdolávání pandemie. 

 

6.3. Podrobný plán opatření pro případ pandemie chřipky ve Slovenské republice 

 

 Historie tohoto plánu opatření se úzce spjata s Českou republikou, kdy začátky 

surveillance chřipky spadají do roku 1954, kdy tehdy ještě Československá socialistická 

republika, jako jeden z prvních států, začala spolupracovat na celosvětovém chřipkovém 

programu koordinovaném Světovou zdravotnickou organizaci (WHO).[3] Či-li co se týče 

Podrobného plánu opatření pro případ pandemie chřipky ve Slovenské republice, můžeme 

s klidem hovořit ve zkratce o Pandemickém plánu Slovenska. Jedna se o ten stejný projekt 

připravenosti na pandemii chřipky jako tomu bylo u pandemických plánu České republiky 

nebo Polska. Odlišnosti od zmiňovaných pandemických plánů jsou podobné, jako tomu bylo 

u Polského plánu pandemického. Jedná se o členitost dokumentu. Slovenský pandemický plán 

je členěn do dvou částí tak zvaných sekcí tj.:  

 

 - Sekce 1 - Úvod  –  jedná  o všeobecný úvod do problematiky 

       s charakteristikou chřipky, nemoci jako 

       takové 

 

 - Sekce 2 - Plán - zde jsou již představený cíle a principy 

       pandemického plán, mechanizmus    

        prevence a zdolávání nemoci a další 

 

 Sekci 1, kterou tvoří „Úvod“ je zahrnuté celkové vysvětlení veškerých pojmů 

souvisejících s pandemií chřipky a neformálně jsme seznámení s daným problém jak po 

stránce věcné tak i historické. Pandemie chřipky je zde charakterizována jako onemocnění, 

rychle se šířící do všech části světa, přičemž onemocní touto nemocí více než 25% celé 

populace, s doprovodními jevy jakými jsou vysoká infekčnost, nadměrní počet úmrtí a  

narušení sociálních a ekonomických systémů. Ze statistik dotýkajících se Slovenska, 

v epidemiích, které obvykle zasahují Slovensko, se počet nemocných osob pohybuje mezi 400 

až 800 tisíc (tj. 7,5 – 15% obyvatel) a zpravidla tato chřipka trvá 4 – 8 týdnu. Vzhledem ke 
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krátké historií, s kterou se Slovensko  potýká (pozn. vznik Slovenské republiky je datován k 

1. 1. 1993) ve svých statistikách o úmrtí během chřipkových epidemií, která byla hlášena, 

jsou tato čísla jen ojedinělá a největší počet úmrtí byl zaznamenán v sezóně 2002/2003, kdy 

bylo hlášeno 11 případu úmrtí. Běžně jsou však hlášené především vážné komplikace, kde 

toto číslo se pohybuje kolem 6% z celkového počtu nemocných. [3] I to jsou fakta. Fakta, 

která jsou, ale můžou vést k celkově zkresleným závěrům, co se týče přípravy nejen na 

sezónní chřipku, ale především na chřipku pandemickou. 

 Sekci 2 je oddíl, který už tvoří samotnou pomyslnou kostru celého Podrobného plánu 

opatření pro případ pandemie chřipky ve Slovenské republice. Hned v úvodě, podobně jako u 

předchozích národních plánů Polska a Česká, jsou zde charakterizovány cíle a principy celého 

dokumentu, kde je naprostá shoda s předchozími pandemickými plány. Jistou obměnu lze 

zaregistrovat jen v případě pandemie ptačí chřipky, která je ve slovenském pandemickém 

plánu poměrně dost hluboce zapracována (pozn. v pandemickém plánu Slovenska tvoří toto 

téma jednu rozsáhlou kapitolu a to kap. „Predchádzanie vzniku a šíreniu vtáčej chrípky“).  

 Z dalších kapitol Sekce 2 je Surveillance, tzn. epidemiologická bdělost, kapitola, která 

je detailně rozpracovaná a která v předcházejících dvou pandemických plánech Polska a 

České republiky chybí. Tím samozřejmě neříkám, že v těchto pandemických plánech o 

surveillanci není vůbec řeč. Surveillance je včleněná do jednotlivých problémů a není řešená 

samostatně jí věnovanou kapitolou podobně jako je tomu u  slovenského pandemického 

plánu. 

 Dále následují kapitoly rozebírající jednotlivé fáze pandemických období, popisy 

předávaní informací v rámci Slovenské republiky a potažmo celého světa, povinností a 

odpovědností a další věci a opatření související s ochranou obyvatelstva proti pandemii 

chřipky a jejímu dalšímu se šíření.  

  

6.3.1. Surveillance  

 

 Surveillance, nebo-li pandemická bdělost. Snaha se připravit na pandemii co nejlépe 

z předpokladů a faktů. Tak by se dalo charakterizovat tento pojem, který zákonitě vystupuje 

v odborných literaturách, stejně tak jako v národních pandemických plánech, společně 

s pojmem pandemie chřipky. Ne však všude je tomuto pojmu věnovaná dostatečná pozornost 

a spíše je již zapracovanou součásti strategie pro zdolávaní pandemie chřipky. 

 Všeobecným předpokladem, z kterého naprostá většina evropských zemí vychází je 

tvrzení, že nový pandemický kmen chřipky se nejpravděpodobněji objeví mimo území 
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evropských států a předpokládanou oblasti se v tomto ohledu počítá s jednou ze zemi 

jihovýchodní Asie, což nás relativně činí „klidnými“ ve vztahu k času, který pak bude 

zapotřebí k vývoji nové vakcíny proti novému pandemickému viru chřipky. Čas, který bude 

zapotřebí hned při první pandemické vlně, která zasáhne Evropu. V této chvíli jde především 

o to, dostat se co jak nejrychleji už k získaným informacím ze zasažených oblasti. 

 Pro tento účel slouží na úrovni Evropské unie Evropský program pro surveillance 

chřipky (EISS), kde se kombinují klinické a laboratorní hlášení přicházející ze všech 

členských států unie. Existuje zde samozřejmě provázanost na další subjekty činné při 

ochraně lidí před pandemií chřipky, kterými jsou např. Světová zdravotnická organizace 

(WHO), Evropské centrum pro prevenci a kontrolu onemocnění (ECDC), Světová organizace 

pro zdraví zvířat (OIE) a další. 

 Když mluvíme o Slovenské republice a o surveillanci chřipky, jde zejména o 

sledování onemocnění na chřipku a chřipce podobným onemocněním společně se všemi 

akutními respiračními onemocněními. Chorobnost se sleduje na základě hlášení, které 

provádějí praktičtí lékaři, jenž jsou v první linií kontaktu s pacientem a pravidelně jednou za 

týden hlásí počet případů nových onemocnění, druhu komplikací, práceneschopných a úmrtí 

dle věkových skupin (0 – 5 let, 6 – 14 let, 15 – 59 let a 60+ let) vysledovaných od pátku do 

čtvrtku. [3] 

 

6.3.2.  Postup hlášení pandemie ve Slovenské republice 

 

 Stejně tak jako u předchozích dvou zemí, je zde stanovená hierarchie resortů, podle 

které se řídí veškeré předávání a hlášení pandemie ve Slovenské republice. Toto uspořádaní, 

na rozdíl od Polska, je velice podobné postupu hlášení v České republice, jelikož jednotlivé 

vládní a krizové resorty vycházejí ze stejné minulosti ještě z dob Československa. Z tohoto 

důvodu je nám i národní pandemický plán Slovenská mnohem bližší a srozumitelnější i co do 

postupu při zdolávání pandemie chřipky. Musím také konstatovat, jak by mohl někdo 

namítnout, že u Polského pandemického plánu jistá „cizost“, kterou zde můžeme spatřovat, 

může být vyvolána i jazykovou bariérou, která tu v každém případě minimálně existuje, ale 

tomu tak úplně není a jde zde zkrátka opravdu jen o jinak zpracovaný pandemický plán, který 

je přizpůsoben daným správním celkům, které tvoří Polskou republiku.  

 Pokud se vrátím ke Slovenské republice, veškeré předávání informací je založeno na 

principu zprostředkování informací dle schématu viz obr. 6.: SR – schéma národní 

komunikace, který nám v hrubé podobě přibližuje postup při zpracovávaní informací během 
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pandemie chřipky. Přesný popis nakládaní a zprostředkování informací tykajících se 

pandemie chřipky při jejím propuknutí, obsahují, krom jiného, pak i jednotlivé pandemické 

fáze Podrobného plánu opatření pro případ pandemie chřipky ve Slovenské republice, které 

jsou pak jednotlivě detailně popsané, podobně jak tomu bylo u Polského nebo Českého 

pandemického plánu. 

 

Obr. 6.: Schéma národní komunikace SR [3]  

 

Význam zkratek: 

 PK  - Pandemická komise 

 RÚVZ  - Regionální úřad veřejného zdraví 

 SR  - Slovenská republika 

 ÚVZ SR  - Úřad veřejného zdravotnictví SR 

 VÚC  - Vyšší územní celek 

 

 Jako jednou ze zajímavostí slovenského pandemického plánu, jsou i schémata  

znázorňující např. distribuci ochranných roušek nebo distribuci antivirotik a respirátorů. Ze 

svého hlediska bych to hodnotil jako jeden ze způsobů, který je velice transparentní a to i pro 

laika. Mohu jen konstatovat, že je škoda, když tyto informace, co se týče Pandemického plánu 

České republiky nebo Polska, jsou v těchto národních pandemických plánech často jen 

včleněné do dlouhých vět a mnohdy ve spojení s odbornou terminologií. Tato slovní spojení 

pak často mají jen snahu tvořit snůšku informací, pod kterými si člověk „zvenčí“ (tzn. 

neodborník) nedokáže představit dané souvislosti a propletenost  vládních a krizových 
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resortů. To se také týká i vzájemných vztahů a jisté hierarchie i co do poskytnutí hmotných 

prostředků ze Státních hmotných rezerv v návazností na jednotlivé pandemické fáze, které 

mohou nastat a které budou vyhlášené. Jako příklad zde uvádím schéma pro distribuci 

antivirotik a respirátoru (obr. 7. , který s jistou minimální obměnou, kopíruje i další schémata 

pro poskytování jakýchkoliv hmotných prostředků souvisejících s pandemii chřipky. 

 

 

 

Obr. 7.: Distribuce antivirotik a respirátorů na Slovensku [3] 

 

Význam zkratek: 

 ŠHR  - Státní hmotné rezervy 

 RÚVZ  - Regionální úřad veřejného zdraví 

 SR  - Slovenská republika 

 ÚVZ SR  - Úřad veřejného zdravotnictví SR 

 

6.3.3. Pandemické fáze dle Podrobného plánu opatření pro případ pandemie chřipky ve 

 Slovenské republice 

 

 Fáze pandemických období na Slovensku jsou co do charakteristiky jednotlivých 

údobí pandemie stejné a velký rozdíl v tom není zapotřebí hledat. Jedinou výjimkou, kde se 
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tento národní pandemický plán pro zdolávání chřipkové pandemie liší jak oproti českému, tak 

i polskému pandemickém plánu je ten, že dochází zde ke sloučení 5. fáze období hrozby 

pandemie již s pandemickým obdobím, což je fáze 6. a přechod jedné fáze do druhé již není 

tak markantní (viz . dále Tab. 5.: Fáze pandemických období na Slovensku). Dost zásadní 

odlišnost však spočívá v legislativě, na které jsou tyto fáze jednotlivých pandemických 

období postavené. Nejedná se vůbec o nějaký zákon krizového řízení, ale vyhlášení pandemie 

chřipky na Slovensku bude realizované v rámci novely zákona cituji „č. 227/2002 Z. z. o 

bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení 

ústavného zákona č. 113/2004 z.z.“  Dalo by se říct, že veškerá legislativa ke zdolávání 

pandemie chřipky je „o stupeň výš“ než je v tomu v České republice, což ale také nemusí být 

pozitivní. 

 

Tab. 5.: Fáze pandemických období na Slovensku 

 Fáze 

Mezipandemické období 

1 
U lidí nebyl detekován nový subtyp viru chřipky. 

Subtyp viru může být přítomný u zvířat. 

2 

U lidí nebyl detekován nový subtyp viru chřipky. 

Cirkulující subtyp zvířecího kmene představuje velké riziko 

onemocnění lidí. 

Období hrozby 

pandemie 

3 
Zjištěná infekce u člověka novým subtypem viru chřipky. 

Není zaznamenán interhumanní přenos. 

4 
Malý počet případu s limitovaným interhumanním 

přenosem, šíření je vysoce lokalizovatelné. 

5 

Velký počet případů s interhumanním přenosem, který se 

stále lokalizovaný. Virus se adaptuje na lidi.  

Velké riziko vzniku pandemie. 

Pandemické období 6 Zvýšené a trvalé šíření onemocnění v celé populaci 

Postpandemické období - Návrat do mezipandemického období 

 

 Jednou z věcí, kterou Podrobný plán opatření pro případ pandemie chřipky ve 

Slovenské republice neobsahuje, je zpracování přehledu o zasažení obyvatelstva 

demograficky podobně, jako tomu bylo u předchozích dvou národních pandemických plánů. 

Když se zamyslíme nad tímto faktem, dojdeme k závěru, stejně jako já, že nemáme skoro 
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žádnou představu, ani přibližnou (pozn. v reálu mohou pak nabývat daná čísla diametrálně 

jiných hodnot, dle závažnosti samotné pandemie) o předpokládaném počtu osob zasažených 

tímto virovým  onemocněním a vyžadujících lékařkou nebo intenzivní péčí. Na základě 

demografických informací o Slovenské republice běžně dostupných, jsem zpracoval dle 

doporučení Světové zdravotnické organizace a za pomoci Pandemického plánu ČR, podobný 

přehled (viz. Tab. 6.: Slovenská republika [22]  – demografické dané nejpravděpodobnějších 

hodnot), který byl k dispozici také u Polského pandemického plánu. 

 

Tab. 6.: Slovenská republika [22]  – demografické dané nejpravděpodobnějších hodnot 

Celkový počet obyvatel:                                  

Počet obyvatel ve věku 0 – 14 let (18,86%):      

Počet obyvatel ve věku 15 – 64 let (69,6%): 

Počet obyvatel ve věku 65+ let (11,54%): 

5 439 448 

1 025 880 

3 785 856 

627 712 

Ukazatel Počet osob 

Počet nakažených: 

Počet obyvatel ve věku 0 – 14 let:      

Počet obyvatel ve věku 15 – 64 let: 

Počet obyvatel ve věku 65+ let: 

Celkový počet: 

 

307 764 

1 135 756 

188 313 

1 631 833 

Úmrtnost 

Počet obyvatel ve věku 0 – 14 let:      

Počet obyvatel ve věku 15 – 64 let: 

Počet obyvatel ve věku 65+ let: 

Celkový počet: 

 

1 138 

4 202 

697  

6 037 

Konzultace s lékařem  

(50% nemocných osob) 
815 916 

Počet hospitalizovaných osob 

Počet obyvatel ve věku 0 – 14 let:      

Počet obyvatel ve věku 15 – 64 let: 

Počet obyvatel ve věku 65+ let: 

Celkový počet: 

 

3 058 

11 356 

 1 882 

16 296 
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Počet osob na intenzivní lékařské péči 

(15% hospitalizovaných osob) 

 

2 444 

Počet osob vyžadujících připojení na 

mechanickou ventilaci  

(7,5% hospitál. osob)  

1 222 

 

 

7. Porovnaní opatření a hodnocení připravenosti proti chřipce v České 

 republice, ve Slovenské republice a v Polsku  

 

 V předchozích v několika kapitolách jsem měl možnost prezentovat demografické 

veličiny jednotlivých států (tj. Polska, Slovenské republiky a České republiky) 

charakterizující zasažení obyvatelstva v čase pandemie chřipky, s cílem využít těchto dat a  

dalších získaných dat ze statistických zpráv (např. co se týče nemocničních lůžkových 

kapacit, počtu lůžek intenzivní péče nebo lůžek s dispozici ventilátorů v případě respiračních 

problémů u pacientů) k výpočtu odhadu zátěže na zdravotnictví v důsledku pandemie chřipky. 

Při výpočtech odhadů zátěže na zdravotnictví v důsledku pandemie chřipky mi pomáhal 

software FluSurge2.0, vytvořen Centers for Disease Control and Prevention v Atlantě, USA 

(volně dostupný na http://www.cdc.gov/flu/tools/flusurge/ ). 

 Tento software FluSurge2.0, který má základ v tabulkovém procesoru, je určen pro 

nemocnice k modelování odhadu nárůstu požadavků na základní nemocniční zařízení během 

další pandemie chřipky. FluSurge2.0 dokáže odhadnout počet hospitalizovaných osob a úmrtí 

během pandemie chřipky, kde délku trvání pandemie a nakažlivost si uživatel při modelování 

dané situace může determinovat sám, a na základě těchto statistických propočtů daných již 

samotným softwarem se dopracuje k počtu hospitalizovaných osob, osob na intenzivní péči, 

osob potřebujících nucenou ventilaci a to vše ve vztahu k existujícím nemocničním 

kapacitám, z čehož procentuálně bude vyjádřená  celková zátěž na jednotlivá zdravotnická 

zařízení v rámci pandemie chřipky. [23] 

 

 

 

 

 

 

http://www.cdc.gov/flu/tools/flusurge/
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7.1. Odhad zátěže na zdravotnictví v důsledku pandemie chřipky v České republice, 

 Slovenské republice a v Polsku 

 

Vstupní veličiny pro výpočet odhadu zátěže na zdravotnictví v důsledku pandemie chřipky: 

 

 Česká republika Slovenská republika Polsko 

Počet obyvatel 

0 – 19 let 

20 – 64 let 

+ 65 let 

 

2 020 218 

6 774 470 

1 456 391 

 

1 225 880 

3 585 856 

627 712 

 

5 041 798 

30 543 159 

2 531 010 

Kapacita 

nemocničních lůžek 
65 000 [24] 31 096 [27] 191 290 [28] 

Kapacita lůžek 

intenzivní péče 
3500 [24] 1680 [26] 9 600 [29] 

Lůžka s ventilátory 

pro podporu dýchání 
1251 [25] 570 [27] 3 190 [29] 

 

Pozn.:  Pro výpočet jsem užil maxima nepříznivých hodnot tj. 12 týdnu trvání pandemie 

 chřipky s virulenci 35%. 
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Česká republika - odhad zátěže na zdravotnictví v důsledku pandemie chřipky (výstup) 
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Slovenská republika - odhad zátěže na zdravotnictví v důsledku pandemie chřipky (výstup)  
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Polská republika - odhad zátěže na zdravotnictví v důsledku pandemie chřipky (výstup) 
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7.2. Zhodnocení výstupů z programu FluSurge2.0 

 

 Jak je patrné z daných grafických a tabulkových výstupů v prvních dvou týdnech po 

vypuknutí pandemie chřipky se s úmrtím prakticky nebudeme setkávat samozřejmě pokud 

nepůjde o jedince se zvlášť narušeným imunitním systémem. Zde je patrná inkubační doba 

tohoto onemocnění. Tato veličina tj. „počet úmrtí“ však bude mít ten efekt, že nám bude ještě 

„doznívat“ po skončení pandemie. 

  Odhad zátěže na zdravotnictví v důsledku pandemie chřipky pro Českou republiku 

bude maximální v 6. až 7. týdnu po vypuknutí pandemie (viz programové výstupy - červené 

hodnoty), kdy máme značné rezervy, co týče nemocničních lůžek, dále lůžek na jednotkách 

intenzivní péče (JIP), kde nárůst zátěže na tato oddělení bude podstatně větší, což je dáno 

omezeným počtem lůžek, ale kde i zde jsou značné rezervy pro zvládnutí daleko většího 

náporů pacientů. K dispozici budou i zařízení k podpoře dýchání (tzv. ventilátory) u pacientů 

s respiračními potížemi, které budou také v dostačujícím počtu kusů. I tady Česká republika 

disponuje dostačující rezervou pro zvládnutí většího počtu pacientů.  

 V tomto směru hodnoty vyjadřující odhad zátěže na zdravotnictví ve Slovenské 

republice jakoby přímo kopírovaly Českou republiku s menšími rozdíly v procentuálních 

vyjádřeních, které jsou řádově jen o pár procent větší (pozn.: rozdíl o 1 % – 6 %). 

Maximálních hodnot zátěže na zdravotnická zařízení přitom bude dosaženo v 7. týdnu. 

 Co se týče Polska, z odhadu, který jsem dostal na výstupu v daném použitém softwaru, 

je na tom ve zvládnutí zátěže na zdravotnictví v důsledku pandemie chřipky o poznání hůře 

než předchozí dva státy. Maximální zátěž na polské zdravotnictví nastane v 7. týdnu, přičemž 

lůžková kapacita Polska, včetně lůžek jednotek intenzivní péče (JIP) bude více než 

dostačující. Problém však nastává při zajištění lůžek s přístroji pro umělou ventilaci pro 

podporu dýchání pacientů, kteří budou hospitalizování s respiračními problémy. Zde se 

vzhledem počtu takto postižených pacientů, což může plynout i demografické skladby 

obyvatelstva (pozn. na rozdíl od České a Slovenské republiky je zde několikanásobný počet 

občanů v rizikových věkových skupinách tj. dětí a osoby starší 65 let) Polská republika 

dostává k problému, že těchto lůžek takto vybavených (tj. ventilací na podporu dýchání 

pacienta) může v době pandemie chřipky být akutní nedostatek a polská vláda tak bude 

nucena požádat v 6. – 8. týdnu pandemie chřipky okolní státy, včetně České republiky a 

Slovenska, o poskytnutí krátkodobé pomocí pro zvládnutí této zátěže na zdravotnická 

zařízení.  
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8.  Odhad zátěže na zdravotnické zařízení Havířovské nemocnice 

 s poliklinikou v důsledku pandemie chřipky 

 

 Havířovská nemocnice s poliklinikou se nachází v centru města Havířov (pozn.: počet 

obyvatel cca 98.555; věk 0 – 14…13,7% obyvatel; věk 15 – 64…71,2% obyvatel a obyvatel 

ve věku nad 65 let…15,1% [32]). Nemocnice svou rozlohou zaujímá plochu o celkové 

výměře cca 144.000 m
2
 (viz. Mapa Nemocnice s poliklinikou, Havířov). V současné době 

Havířovská nemocnice prochází rozsáhlou rekonstrukcí a je zde prováděna další výstavby 

nových zdravotnických komplexů. V areálu nemocnice se nachází také helioport, který je 

k dispozici 24 hodin denně pro rychlou záchrannou službu. Helioport je komunikačně 

propojen s přilehlými objekty nemocnice pomocí asfaltové silnice, která je určena právě pro 

převoz naléhavých případů od vrtulníku rychle záchranné služby na příslušná nemocniční 

oddělení a naopak. 

    

 

Obr. 8.:  Letecký snímek Nemocnice s poliklinikou Havířov 

 

 Pro výpočet odhadu zátěže na definované zdravotnické zařízení mi byly 

zprostředkovány touto nemocnicí informace, které byly zapotřebí jako vstupní data pro daný 

software. V celém objektu havířovské nemocnice je k dispozici na jednotlivých odděleních 

celkem 515 nemocničních lůžek a 25 lůžkových míst je kapacitou jednotky intenzivní péče.  

V prostorách ARO je lůžková stanice, která je vybavena dvěma novými ventilátory zn. BEAR 

a jedním starším EDAM-em a monitory Nihon – Kohden. Lůžková kapacita je 5 lůžek. Ročně 

se na lůžkách vystřídá 160-180 pacientů s různými diagnózami. 
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Nemocnice s poliklinikou Havířov - odhad zátěže na zdravotnictví v důsledku pandemie chřipky (výstup) 

 



 46 

8.1. Zhodnocení výstupů z programu FluSurge2.0 pro Nemocnici s poliklinikou 

 Havířov 

 

 Dle výstupu z programu FluSurge2.0 dá se předpokládat pro Nemocnici s poliklinikou 

Havířov největší nápor pacientů v době pandemie chřipky na zdravotnické zařízení v 6. týdnu 

od propuknutí této pandemie. Jak je patrné z daných hodnot Nemocnice s poliklinikou 

Havířov po stránce lůžkové kapacita stejně tak jako po stránce počtu lůžek, které jsou 

k dispozici na jednotce intenzivní péče (JIP), by situaci největšího náporu během pandemie 

chřipky zvládla bez sebemenších problémů, poněvadž lůžek dané charakteristiky je 

dostatečný počet. 

 Problém nastává co se týče omezeného počtu lůžek vybavených ventilátory, kterých 

pro daný odhad zátěže na zdravotnická zařízení během pandemie chřipky je nedostatečný a 

kde se nemocnice bude potýkat s nedostatečnou kapacitou již koncem 3. týdne pandemie 

chřipky, čehož jsou si tamní lékaři po cílených dotazech vědomi. Za dané situace je počítáno 

především s rychlým transportem pacienta do Fakultní nemocnice v Ostravě – Porubě. 

 Pro dosažení maximální soběstačnosti Nemocnice s poliklinikou Havířov dle mé 

simulace v daném programu a dle mého návrhu stačí navýšit počet lůžek vybavených 

ventilátory ze stávajících pěti lůžek na celkový počet devět, což je i mé doporučení pro 

zlepšení daných dispozičních proporci tohoto zdravotnického zařízení v čase pandemie 

chřipky, přičemž bychom se mohli dostat na hranici zvládnutelností. Je pravdou, že negativní 

stránkou tohoto řešení jsou finance, na co jsem byl upozorněn dotazovanými odborníky, kdy 

cena jednoho přístroje, který je určen pro podporu dýchání, se pohybuje kolem částky cca 

1.170.000,- Kč.[33] Těmito finančními prostředky však, dle vyjádření nemocnice, bohužel 

v momentální době  nemocnice nedisponuje, ale každopádně, jak mi bylo sděleno, v rámci 

celkové rozšiřující se výstavby nemocničního komplexu je do budoucna počítáno i s touto 

variantou, že vzniknou další lůžka s tímto ventilačním vybavením pro pacienty s respiračními 

problémy, i když ne v takovém počtu, kterého by bylo zapotřebí dle mé simulace. 

V momentální době je počítáno nově se 2 až 3 lůžky vybavenými těmito ventilátory. 

 Každopádně mohu říct, že tato studie daného problému při mých dotazech na 

konkrétní osoby zaměstnané v Nemocnici s poliklinikou Havířov vzbudila velký zájem, 

především hodnotami, které byly k dispozici na výstupu z daném programu. Samotným 

shrnutím je, že je snahou Nemocnice s poliklinikou Havířov docílit mnou navrhovaná 

opatření co se týče odpovídajícího počtu lůžek s ventilátory pro podporu dýchání tzn. navýšit 
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celkový počet daných lůžek ze stávajících 5 na minimálně 9 lůžek). Velký otazník však visí 

nad financemi, kterých je k tomu zapotřebí.  

 

 

9. Pandemické plány a sledované dopady pandemie chřipky 

 

 Z předešlých kapitol je patrné, že pandemie chřipky jsou pozoruhodné události, které 

můžou prudce infikovat celé krajiny. V podstatě když se jednou začne mezinárodně šířit, je 

pandemie považovaná za nezastavitelnou. I samotný fakt, že infikovaní lidé mohou přenášet 

virus před objevením se příznaků zvyšuje riziko mezinárodního šíření i prostřednictvím 

bezpříznakových účastníků letecké dopravy. Závažnost onemocnění a počet úmrtí 

způsobených pandemickým virem je různý a není možné jej poznat před objevením se viru.  

 Pandemie mohou vyvolat vlnu velkého počtu lidí vyžadujících lékařské vyšetření 

anebo hospitalizaci, jejichž počet dočasně bude přesahující možností zdravotnických zařízení, 

jak tomu bylo i v případě odhadu zátěže na zdravotnická zařízení v důsledku pandemie 

chřipky u Polska, které se v 7. až 8 týdnu pandemie chřipky dle statistických předpokladů 

může setkat s nedostatkem ventilátorů podporujících dýchání u pacientů, kterým dýchací 

systém dočasně zkolaboval.  

 Dále pak velký počet absence zaměstnanců v práci může také přerušit další 

nevyhnutelné služby. Protože populace bude „plně přístupná“ novému viru chřipky, nárůst 

onemocnění v určité dané společnosti dosáhne vrcholu velmi rychle, což může způsobit 

lokální sociální a ekonomické rozložení dané komunity. Vzhledem k předcházejícím 

zkušenostem lze pak následovně v průběhu roku počítat s druhou vlnou globálního šíření 

pandemie. [3]  

 Otázka však zní: „Je svět adekvátně připravený na pandemii chřipky?“ jediná 

odpověď, která na to existuje je: „Není!“ I přes veškerá varování Světové zdravotnické 

organizace (WHO), že svět není dostatečně připraven na pandemii chřipky, a i přes její 

následující apely směřující ke všem státům světa k přípravě plánů připravenosti na pandemii 

chřipky, se rozhodlo k vytvoření těchto pandemických plánů jen okolo 40-ti států světa. To 

má za následek, i když zatím pouze teoretický a je jen otázkou času, kdy to vše přejde do 

reálné podoby, že většina rozvojových zemí, dle současných trendů, nebude mít žádné 

přístupy k vakcínám a antivirotikům během celého trvání pandemie chřipky, což je více než 

smutné. 
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 V tomto směru určitě není beze smyslu doporučení obsaženo v pandemickém plánu 

Slovenska, nad kterým, když se zamyslíme, přijdeme k závěru, že za daných okolností je 

velice logické, když v čase propuknutí pandemie budeme postupovat podobně jako během 

přírodních katastrof. To znamená, že pomoc mezi jednotlivými státy by měla byt omezená a 

státy zasažené pandemii chřipky by se měli soustředit především na ochranu vlastního 

obyvatelstva. 

 To znamená, že tvrdit, že tak důležité dokumenty jakými jsou národní pandemické 

plány a dále, vzhledem k stejnému doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) pro 

zpracování, že by měli mít stejnou úroveň kvality nebo snad jen se bezvýznamně lišit o pár 

hodnotících procent, je nerozumné. Rozdíly mezi kvalitou zpracování se diametrálně odlišují i 

u tak navzájem si blízkých, sousedících států jakými jsou si Česká, Polská a Slovenská 

republika. Závěr, který bych učinil na základě této skutečnosti, a to nejenom jak to cítím já, 

by byl, že to není příliš dobré pro další spolupráci, kterou si dané okolností pandemie vyžádají 

ať už chceme nebo ne. Z následujícího obrázku vyplývá, jak si jednotlivé státy Evropy stojí co 

do kvality připraveností národních pandemických plánů a je až s podivem, že existují státy, 

ani nikterak nám vzdálené vyspělosti, které jsou na tom podstatně hůř se zpracováním nebo 

zde vůbec pandemický plán neexistuje viz. Maďarsko a další. Ze získaných materiálů, jak 

plyne, průměrná kvalita zpracování pandemických plánů, co do vztahu ke všem státům 

Evropy, je na úrovní 58% (viz. obr. 9.: Kvalita připraveností plánu v Evropě). [20] Je to 

procento, které vede k pochybnostem o zdárném euroglobálním zdolání pandemie chřipky. 

 

Obr. 9.:  Kvalita připraveností plánu v Evropě [20] 

 Do výpočtu tohoto procenta vypovídajícím o kvalitě pandemického plánu a potažmo 

celkové připravenosti státu na případnou pandemii chřipky se pro tzv. „skóre kompletnosti“ 
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zahrnují další faktory, které dokážou charakterizovat daný stát a jeho národní přípravu na 

jakoukoliv pandemii, která by se mohla vyskytnout na území hodnoceného státu. Jde o 

veličiny jakými jsou: 

 

 -  rozloha daného státu 

 - velikost populace v daném státě 

 - hrubý domácí produkt (HDP) na 1 obyvatele 

 - geografická poloha hlavního města 

 - očekávané pokrytí antivirotikami 

 

 Dle tohoto srovnání je patrné (viz. Obr. 8. - Kvalita připraveností plánu v Evropě 

[20]), že společně se Slovenskem si Česká republika stojí, co do kvality pandemického plánu, 

na dost dobré úrovní oproti Polsku, které se potýká s velkou rozlohou státu, kterou 

charakterizují i různé poměry v jednotlivých regionech a lokalitách Polska a dále se potýká i 

dost se strukturovanou rozpracovaností Polského pandemického plánu, které je značně 

obsáhlé především z pohledu správních celků. 

 S ohledem na kvalitu zpracování Pandemického plánu České republiky, je třeba 

podotknout, že kvalita propracovanosti plánu je v popředí i před některými evropskými státy 

jakými jsou např. Itálie nebo Portugalsko. Pandemický plán ČR se pak svou kvalitou 

vyrovnává státům Španělsko, Řecko nebo Estonsko. Rozhodně však máme co dohánět 

k pandemickým plánům ať už k sousedícímu Rakousku nebo Německu, nemluvě ani o plánu 

Švýcarska nebo Velké Británie, kde z dostupných informací je úroveň zpracování 

pandemického plánu již na úplně jiném stupni (pozn.: je to způsobenou i vyspělosti země a 

hrubým domácím produktem na     1 obyvatele, či-li laicky řečeno, co je ta daná země 

schopna investovat do opatření proti vzniku pandemie, udržování tohoto stavu, popř. při 

vypuknutí pandemie do jejího potíraní).  

 A poslední skupinou států tvoří státy, které nelze nevzpomenout již pro samotné 

riziko, které představují pro okolní státy a potažmo i pro celý svět. Jedná se o státy, kde tento 

dokument (pozn.: tj. pandemický plán  dané země) úplně chybí. Hovořím zde o již výše 

zmiňované Maďarsku, dále pak Slovinsku a o státech bývalé Jugoslávie a s podivem k těpto 

státům patří i stát jakým je Finsko, což je hodně překvapující.  

 Další hodnocení a provedení analýzy Národních pandemických plánů Česká, 

Slovenska a Polska bych rozdělil nejlépe na dvě další kapitoly. Jedná, která by 

charakterizovala pozitivní přínosy pro mezinárodní spolupráce pro náš region 
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Moravskoslezský a v druhé kapitole bych poukázal na některé nedostatky, které by mohli 

znesnadňovat práci zasahujícím složkám krizového managementu. 

  

9.1. Pozitivní přínos pandemických plánů pro realizaci pandemických opatření a 

postupů IZS Moravskoslezského kraje v rámci mezinárodní spolupráce  

 

 Jestliže máme hovořit o mezinárodní spolupráci států Polska, Slovenska a České 

republiky, tak si můžeme gratulovat. Funguje zde jen minimální jazyková bariéra a zvyklosti 

okolních sousedících států jsou nám známe, což se také významně podepisuje na případné 

mezinárodní spolupráci těchto tří zemi. Po předchozím zhodnocení národních pandemických 

plánů jsem konstatoval, že ani úroveň (kvalita) zpracování jednotlivých plánů tj. České 

republiky, Polska a Slovenska není žádnou překážkou pro spolupráci při prevenci proti 

pandemiím chřipky a při odstraňování následků pandemie a uvádění života 

v postpandemickém období do zaběhnutých společenskoekonomicko-sociálních kolejí 

běžného života. Představa, jak tyto problémy řeší nebo by měla řešit Slovenska republika 

s Maďarském, které pandemický plán nemá vůbec zpracován, mě víc než jenom děsí, když si 

vezmu, že vzájemnou spolupráci není ani o co společného opřít. 

 V každém případě by bylo ideální, kdyby zasahující složky v případě pandemie 

chřipky byly seznámeny i s pandemickými plány okolních států, neboť i když tyto plány 

vycházejí ze stejných doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO), jsou zde dílčí 

odlišnosti, které sice nepředstavují žádné riziko neporozumění, ale celkově dost mohou 

poskytnout další doplňující informace. 

 Velkým plusem shledávám „Zpětnou vazbu na implementaci pandemického plánu 

do reálu“, která je jen, což musím zdůraznit, obsažena v Podrobném plánu opatření pro 

případ pandemie chřipky ve Slovenské republice. Vyplývá to i ze skutečností, které je nutné 

zahrnout do pandemického plánu, kterými jsou i vlastností pandemické chřipky – tzn. 

onemocnění je dynamický neustále se měnicí a vyvíjející se proces. Z tohoto důvodu musí být 

testována aktuálnost plánu a plán musí být pravidelně revidován.[3] Zásadní otázky, které by 

nám mohli pomocí: 

 

 - Je v plánu mechanismus, který zajistí, že plán bude zavedený? 

 - Jak se bude úroveň implementace měřit? 

 - Bude plán testovaný? 
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 - Existuje v plánu systém na zabezpečení aktualizace a přizpůsobení v případě 

  výskytu se jiných podobných hrozeb (např. SARS), v případě absence  

  pandemie chřipky? 

  

 Tato implementace plánu je míněná na všech úrovních, kde si je třeba určit cíle pro 

dosažení, anebo soubor indikátorů, které bude možné měřit a tak sledovat pokrok při 

dosahování daných cílů. Můj návrh v tomto směru je tedy jednoznačný – implementovat tuto 

„Zpětnou vazbu na implementaci pandemického plánu do reálu“ i do Pandemického plánu ČR 

a společně s Integrovanými záchrannými systémy (IZS) a to nejenom Moravskoslezského 

kraje provádět vyhodnocování dané implementace.   

 

9.2. Body pandemických plánů stěžující mezinárodní spolupráci při pandemii 

chřipky 

 

 Tak jak jsem očekával, v pandemických plánech Polska, Slovenská a České republiky 

jsem našel body, které by jsem označil za body stěžující mezinárodní spoluprácí při zdolávání 

pandemie. Nejsou to však prvky, které by zásadně měli ovlivnit celkovou spolupráci. Z mého 

zkoumání a rozboru jednotlivých pandemických plánů se jedna spíše o drobnosti, které jsou 

vlastní daným pandemickým plánům toho, kterého státu. Rozdíly, které jsem objevil byly 

různé od legislativy podporující zásahy za dané situace až po členění a obsah jednotlivých 

pandemických plánů. 

 Jestli to budu brát podle toho, jak procházím Pandemickým plánem ČR a srovnávat to 

s Polským nebo Slovenským pandemickým plánem, pak je to např. samotné rozdělení 

chřipky. Český pandemický plán rozděluje chřipku na sezónní a pandemickou, Slovenský a 

Polský pak ještě navíc na ptačí. Přičemž Slovenský pandemický plán se zabývá povětšinou 

ptačí chřipkou, jako s jednou z dalších možnosti pandemie chřipky ve světě, a tento celý plán 

opírá právě o tento fakt. Naskytlo se mi zde hned několik otázek: „Nemůže být ptačí chřipka 

zároveň pandemická?“ , „Kdy nastane ten zlom?“ , „Jsme schopni identifikovat, kdy z ptačí 

chřipky už je pandemie ohrožující lidstvo?“ , „Nebude to další pandemie chřipky podobná 

svým průběhem Španělské chřipce?“ , „Není tudíž lepší ponechat členění chřipky na sezónní 

a pandemickou?!“ 

 Další odlišnost, kterou jsem v daných národních pandemických plánech shledal, byla u 

jednotlivých pandemických fází, kde u Polského a Slovenského pandemického plánu chybí 

fáze 0 - tzn. bez detekce daného viru jak u lidi tak u zvířat. S touto fází jsem se setkal pouze 
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v Pandemickém plánu České republiky, což by mohlo vést při mezinárodní spolupráci, pokud 

to budeme mít tabulkově zobrazeno v cizím jazyku, k posunu fází jednotlivých období 

pandemie chřipky, a to především co do vyhlašování jednotlivých opatření.  

 Co se týče pandemických fází je zde ještě jedná zvláštnost obsažena ve pandemickém 

plánu Slovenska. Jedná se o fázi 5. Období hrozby pandemie a fázi 6. Pandemické období. 

Tato dvě období ve Slovenském pandemickém plánu již splývají do jednoho období a fáze 5. 

je již v tomto plánu označována jak za fázi pandemického období. 

 Jinak bych konstatoval, že fáze pandemický plánů České republiky, Polska a 

Slovenska si navzájem odpovídají dle doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO). 

 Nakonec mé analýzy a mého srovnání jsem si ponechal legislativu a jednotlivé správní 

resorty vystupující v čase pandemie. Celková průhlednost jednotlivých resortů a to i ve vztahu 

k předávaným informacím v rámci pandemie je pro okolní země nejvíce neprůhledná 

v Pandemickém plánu Polska a myslím si, že snad i proto, co do kvality zpracování, je 

celkově hodnocen mírně horším než pandemický plán Slovenska nebo České republiky. 

Možné komplikace, které jsem vyhodnotil na základě těchto informací, by mohly vyvolat 

chyby zasahujících cizích zemí při postoupení informací správním orgánům především co se 

týče hierarchie polských orgánů a rozložení jejich pravomocí. 

 Odlišnost na Slovensku v čase pandemie, která jen v prvopočátku může způsobit 

drobné nedorozumění je Pandemická komise, jejíž funkci v České republice a v Polsku plní 

krizový štáb. 

 Významnou odlišností je pak legislativa, kterou na Slovensku pandemické období řeší. 

Narozdíl od České republiky, kde to řeší Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, a potažmo 

na něj navazující další zákony, na Slovensku tento problém řeší zákon cituji „č. 227/2002 Z. z. 

o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu 

v znení ústavného zákona č. 113/2004 z.z.“, což nás posouvá úplně někde jinde na úroveň 

válečných stavu a opatření. 

 

 

10. Závěr 

 

 Závěrem mé diplomové práce bych rád celkově zhodnotil dosažení cíle, který jsem si 

hned v úvodu stanovil. Díky dokumentům, které mi byli k dispozici, se mi podařilo zachytit 

dané téma v jeho pravé podstatě. Vymezenost daných informací mi v tomto směru stanovil cíl 
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diplomové práce dokonale. Ve své práci jsem se zabýval národními pandemickými plány 

Polska, Slovenska a České republiky a na základě těchto plánů, které jsem měl možnost 

prostudovat, jsem pomocí softwaru FluSurge2.0, vytvořeného Centers for Disease Control 

and Prevention v Atlantě, USA (pozn. volně dostupného na 

http://www.cdc.gov/flu/tools/flusurge/ ) provedl odhad zátěže na zdravotnická zařízení 

jednotlivých států v důsledku pandemie chřipky. V neposlední řadě jsem pak tento odhad 

zátěže na zdravotnická zařízení stanovil pro mnou vybranou nemocnici tj. Nemocnici 

s poliklinikou Havířov a navrhl jsem opatření, která povedou ke zlepšení situace pro 

efektivnější zdolávání zátěže v daném zdravotnickém zařízení během pandemie chřipky. Dále 

jsem provedl analýzu jednotlivých pandemických plánů z hlediska současné situace 

připravenosti a posouzení postupů v rámci mezinárodní spolupráce. 

  Osobně si myslím, že cíl mé diplomové práce, tj. především zhodnotit dispoziční 

možností Nemocnice s poliklinikou Havířov a navrhnout lepší řešení pro zvládnutí náporu 

pacientů na dané zdravotnické zařízení během pandemie chřipky je dobrým přínosem 

informací pro zasahující složky, kterým jsem dokázal nastínit s jakou situací se mohou při 

pandemie chřipky setkat v dané nemocnici. Má diplomová práce jim také navrhla možnost 

řešení, což vidím i jako přínos pro danou zdravotnickou instituci, jak se vyvarovat 

nezvladatelných situací, kterým se mohou snadno vyhnout. Tato práce charakterizuje danou 

vzniklou situaci v této nemocnici konkrétně čísly a procentuálním vyjádřením, o které 

komplikace by mohlo jít, což hned na první pohled patrné z jednotlivých výstupů. 

 Tímto bych zde rád vyslovil svou spokojenost nad dosaženým cílem, který jsem si 

v úvodu mé diplomové práce vytyčil a rád bych také tímto poděkoval lidem, kteří mi umožnili 

dokončit mou práci. Rád bych zde také poděkoval za poskytnutí konzultací, které mě v mých 

učiněných závěrech utvrdily, že tato práce je zcela určitě přínosem pro konkrétní zdravotnické 

zařízení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cdc.gov/flu/tools/flusurge/
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1. Pandemie chřipky (5.stol. – 1889) 

 

Zmínky o chřipkových epidemiích jsou však mnohem starší a na základě bádání 

historických pramenů zachycujících a popisujících pohromy sahají daleko do minulosti 

lidstva. První zmínky pocházejí snad už z 5. století před naším letopočtem. Hippokrates tehdy 

popsal onemocnění, které svými příznaky nápadně připomínalo chřipku. Podle jeho záznamů 

dokázala epidemie zdecimovat celou athénskou armádu. První spolehlivě zaznamenaná 

pandemie měla proběhnout již v roce 1173, která vypukla v Itálii a ve Francii. Existuje však 

mnoho hypotéz, které vnášejí i jisté pochybností, zda se jednalo skutečně o chřipku. Více 

autorů se shoduje, že až v roce 1580 proběhla vlna onemocnění v Asii, která se následně 

rozšířila do Afriky a Evropy [12], i když tomuto datu předcházel ještě rok 1510, kdy se napříč 

Evropou , od jihu k severu, šířila „první“ světová pandemie chřipky. Vzhledem k pandemiím 

chřipky, co do počtu, bylo na tom z historie nejhůře 18. století, kdy během této doby 

zachvátila pandemie chřipky značnou část světa. Z historických pramenů lze vybádat, že 

k takovým pandemiím došlo celkem v sedmy případech, z nichž největší trvala v letech    

1729 – 1738. S velkou úmrtností se pak lidstvo potýkalo v tomto století také při pandemiích 

v letech 1781 – 1782 a pak na přelomu století 1799 – 1803. [6] Další pandemie chřipky, která 

již nabrala dosti velkých globálních rozměru a také byla jedna z posledních tak velkých 

pandemií před španělskou chřipkou, byla v letech 1889 – 1890. U této pandemie jako u jedné 

z mála pandemií v historii je poměrně dost přesně zachycen její postup jednak jak místopisný 

tak časový, společně s počtem úmrtí. Tato pandemie vypukla v květnu 1889 v Asii a začala se 

přes Sibiř šířit do Ruska, kde se objevila pět měsíců po propuknutí v Turkmenistáně. V říjnu 

téhož roku také pandemie chřipky již zachvátila Berlín a mnoho dalších jak německých tak 

francouzských měst. Zakrátko se dostala do Stockholmu, Kodaně a již na počátku prosince 

1889 byl touto pandemií zachvácen Brusel, ale také už i Londýn. 15. prosince 1889 se dostává 

tato pandemie chřipky do New Yorku a Bostonu a v šesti týdnech je rozšířena po celé Severní 

Americe. V lednu 1890 následovala Afrika a v březnu přišla na řadu i Austrálie. Průběh 

onemocnění  pandemií chřipky trval od 6 do 8 týdnu a úmrtnost v německých městech (pozn. 

v historických pramenů je úmrtnost vztažena na jedno město, ne na určitý počet obyvatel, jak 

jsme zvyklí, což může být zavádějící pro naše představy o počtech úmrtí během této 

pandemie chřipky) vzrostla o 8 – 40 úmrtí. V Paříži zemřelo v roce 1890 v době od 23. – 29. 

ledna o 1319 osob více než v tomtéž týdnu roku předcházejícím tj. 1889. V celém Německu 

pak ze této pandemie zemřelo 66.000 lidí. [6] 



 61 

Daná zákonitost, která potvrzuje, že svět, se svým vývojem se posouvá stále dopředu, 

dává nové možnosti nejenom lidstvu, ale i mikrosvětům, které jsou součásti našeho 

každodenního života. Vznikají tak i nová měřítka, kterými jsme na základě rozvoje techniky, 

schopní oceňovat jisté skutečností. Dostáváme se tak do diametrálně odlišných charakteristik 

daných jevů a prostředí, ve kterém se momentálně nacházíme a to i co do vlastního vztahu i 

k takové pandemií chřipky. V tomto směru je třeba si uvědomit globalizaci dnešního světa a 

samotný fakt, že to co v dnešní době by bylo považováno pouze za lokální epidemii a to z 

důvodu zkracování vzdálenosti mezi bodem A a bodem B, v 18. století to byla pandemie. 

V dnešní době s rozvojem civilizace má pro nás termín pandemie spíše, jak již jsem to 

naznačil, už globální význam.    

 

 

2. Španělská chřipka (1918 – 1920) 

 

Největší a nejznámější chřipkovou pandemií byla nepochybně takzvaná Španělská 

chřipka, která proběhla v letech 1918 a 1920. Byla to zřejmě vůbec nejhorší pandemie v 

historii lidstva, neboť v první vlně této pandemie totiž chyběl i jakýsi varovný prvek v podobě 

vysoké úmrtnosti, který by upozornil na význam onemocnění. Následně druhá vlna, která 

přišla, byla charakterizovaná desetinásobně vyšší úmrtností. Takový průběh přenosného 

onemocnění do té doby a ani později již zaznamenán nebyl. Během krátké doby usmrtila na 

celém světě asi 25 až 50 milionů lidí (pozn. počet úmrtí v první světové válce je odhadován 

na 8,3 miliónů [3]). Chřipkou bylo zasaženo 20% lidstva a zemřelo 2,5 až 5% obyvatel a 

zasáhla nejen hustě obývané části světa, ale i takovou Aljašku nebo ostrovy v Pacifiku.[7]  

První případy tohoto onemocnění byli zaznamenané v březnu 1918 v Evropě a 

prostřednictví lodní dopravy došlo k rychlému přenosu infekce do USA a dále do Asie a 

Afriky. První vlna pandemie, která proběhla na jaře a v létě 1918 byla charakterizována 

vysokou kontagiozitou, ale relativně nízkou úmrtností. [3] Dá se říct, že vysoká úmrtnost jako 

varovný signál, který by upozornil na závažnost onemocnění, ač by se to zdálo jako 

přinejmenším nemorálním tvrzením, tu tedy chyběl a nic nenasvědčovalo tomu, že by mohlo 

jít o novou agresivní formu pandemie chřipky, která je ve svých prvopočátcích a začíná 

významně ohrožovat veškerou populaci na zemi. Jak je z dobových zpráv a informací zřejmé, 

veškeré doprovodní symptomy, které v první vlně španělské chřipky byli identifikované, 

vypovídaly jen o normální sezónní chřipce, která se opět objevila ve své roční periodě. Proto 
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v srpnu téhož roku, kdy  začala druhá vlna této chřipky, nebyl na pandemii připraven žádný ze 

států na světě a o to více byl zdrcující dopad pandemie nejenom na lidskou populaci, ale i na 

společensko – sociální dění ve světě, včetně veškerých světových ekonomik.  

Druhá vlna onemocnění, která začala v srpnu v Francii, v Siera Leone a v USA byla 

charakterizována jak již bylo řečeno 10-krát vyšší úmrtností, při které umíraly většinou 

„velmi mladí“ lidé (15 – 35 let) nebo zas naopak „velmi staří“ lidé. [3] 

Závažné dopady, které měla španělská chřipka, byly zapříčiněny nejenom samotným 

onemocněním, ale i velikým pochybením zdravotnických institucí. [1] Velkou úlohu zde 

sehrál i samotný fakt, že lidé byly zdecimovaní válkou a že v dané době, v důsledku 

vojenských operací, zároveň docházelo k velkým přesunům mnoha lidí na velké vzdálenosti, 

což v závěru nastolilo ideální podmínky pro šíření choroby. Dá se říci, že i proto následky této 

pandemie byly nejdrastičtější co do porovnání s jinými pandemie, které lidstvo doposud znalo 

a zná, což potvrzuje i značná část odborníků, zabývajících  se tímto problémem. [16]   

Fenomén španělské chřipky a pandemie, která zachvátila tehdejší svět, fascinuje 

odborníky a vědce ještě i současné doby. Na první pohled bychom mohli být přesvědčeni, že 

již máme všech potřebných informací co se týče viru španělské chřipky, ale tak tomu zcela 

není. Některá bádání, ať by se mohlo zdát, že je to nemožné, proběhla teprve v dobách 

nedávných při exhumaci nalezených ostatků lidských těl uchovaných v ideálních podmínkách 

(pozn. často v přírodních podmínkách – led apod.) a teprve nedávno se mělo „lidstvo“ 

možnost dokonale, díky vědcům a pokročilé technice, seznámit s opravdovými vlastnostmi 

viru, který v dané době tak decimoval lidstvo.  

Podobně bylo tomu i u těla 21letého vojáka, který podlehl španělské chřipce během 

své vojenské služby ve Fort Jacksonu v Jižní Karolíně a u kterého, po pozorném 

mikroskopickém prohlédnutí několik desítek starých tkanin, se našla jediný slibný vzorek 

s typickými příznaky pro infekci virem chřipky. Z následných bádání se došlo k závěrům, že i 

tento virus, jak již to bývá u takových pandemií, pochází z říše ptactva a vyskytoval se již 

před samotnou pandemií španělské chřipky v roce 1918 jako vir méně agresivní, který 

následně zmutoval do podoby viru velice nebezpečného a který byl charakterizován velkou 

mortalitou. Avšak i v této hypotéze a to také na poli vědeckém jsou pochybnosti, které 

odborníky nenechávají klidnými.[7] O panice a bezmocnosti tehdejší doby, které zachvátily 

celý svět a šířily se v rámci této pandemie, vypovídá i dobový výstřižek z denního tisku a 

některé fotky. 
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Obr. 3., 4.: Lidové noviny, 29. říjen 1918 - Španělská chřipka (výstřižek),  

Dobová fotografie pacientů nakažených chřipkou 

 

 

3. Asijská chřipka (1957 – 1958)  

 

Další velkou smrtícími pandemií byla Asijská chřipka v letech 1957 až 1958 (přibližně 

1,5 milionu mrtvých). Nový virus byl včas zachycen v roce 1957 v Singapuru. Očkovací 

látka, která byla připravena pro epidemii sezónní chřipky, se ukázala jako nejefektivnější 

způsob prevence. Za tak poměrně brzkou identifikaci pandemického viru chřipky se již v této 

době pozitivně podepsal i samotný fakt, že již deset roků fungoval systém rychlého varovaní a 

už také existovala Globální sít pro surveillanci chřipky a virový monitoring. 

V květnu obdržela Světová zdravotnická organizace (WHO) zprávu o epidemii 

extenzivní chřipky v Hon Kongu a Singapuru. Je nepředstavitelné, že i v tak závažné situaci, 

kdy se jedná o celosvětové nebezpečí rozšíření se nákazy do nekontrolovatelných rozměrů, 

selhala spolupráce s Čínou a tak v důsledku toho se až v únoru následujícího roku dostaly 

napovrch některé informace, které byly i přesto jen útržkovité, o epidemií chřipky i v jedné 

provincii v Číně. Následně byl virus chřipky detekován i v dalších laboratořích na celém 

světě, což vedlo k tomu, že Světová zdravotnická organizace informovala svět o pandemii. 

Na rozdíl od pandemie Španělské chřipky, první vlna u této pandemie byla 

charakteristická vysokým počtem případů a velmi explozivním propuknutím, ale s mnohem 

nižší úmrtností. I když onemocnění vykazovalo některé znaky shodné se sezónní chřipkou 

přesto se zde objevily jevy doprovázející toto onemocnění, které nešly přehlédnout. Jednalo 
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se o navýšení počtu úmrtí u dětí a u starších lidí. Druhá vlna pandemie se ve většině krajin 

vyskytla jeden až tři měsíce po první vlně pandemie a vykazovala daleko vyšší počet jednak 

jak onemocnění tak úmrtí, ale na rozdíl od první vlny teď tomu tak bylo především u starších 

lidí. [3] 

 

 

4. Hongkongská chřipka (1968 – 1969) 

 

Jednou z posledních velkých pandemií pak byla Hongkongská chřipka, která proběhla 

v letech 1968 – 1969. Vzhledem k předchozí pandemii asijské chřipce, kdy virus se lišil 

minimálně od viru chřipky, který způsobil hongkongskou chřipku, a kdy velká část světové 

populace měla již získanou imunitu proti tomuto onemocnění, nebyli následky této pandemie 

tak tragické. Přesto konečný efekt těchto daných byl v celku vzato negativní, neboť i když 

bylo samotných onemocnění podstatně méně a s menším počtem úmrtí, přesto se virus šířil, 

ale pomaleji, což mohlo vést k přehlédnutí nebezpečí započínající se pandemie, což se naštěstí 

nestalo. Počet úmrtí se odhaduje na 1 milión, ve skutečnosti toto číslo však mohlo by být a 

s největší pravděpodobnosti je i několikrát větší (viz. níže Tab.1.: Pandemie chřipky            

20. století [2]), což je dáno způsobem, jakým byly vedené statistiky v dané době a 

nedokonalou evidencí nakažených osob. V globálu pak vzato dostáváme počet úmrtí 

v rozmezí od 1 do 4 mil. na celý svět. 

 

Tab. 1.:  Pandemie chřipky 20. století [2] 

Pandemie 

chřipky 

Období 

pandemie 
Vir chřipky Počet úmrtí 

Nejvíc zasažené 

věkové skupiny 

Španělská 

chřipka 
1918 – 1920 H1N1 50 – 100 mil. 

mladí lidé ve 

věku 25 – 40 let 

Asijská chřipka 1957 – 1958 H2N2 1 – 4 mil. 
lidé s věkem nad 

65 let 

Hongkongská 

chřipka 
1968 – 1969 H3N2 1 – 4 mil. 

všechny věkové 

skupiny 

 

 


