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Vznik Vojenské nemocnice
Dne 4. září 1783 císař Josef II. prohlásil sídlo 

Premonstrátského kláštera za vojenskou nemocnici.

Zřizovací listina
S účinností od 1. července 1994 Ministerstvo obrany z řídilo 

příspěvkovou organizaci 

Vojenskou nemocnici Brno p. o.



Je začleněna do Traumatologického plánu JMK
= plníme úkoly p řipravenosti na řešení 

nevojenských krizových stav ů

Je začleněna do Plánu rozvinutí ozbrojených sil
= plníme úkoly p řipravenosti na řešení 

vojenských krizových stav ů



Bezpečnost
• pacientů
• personálu
• zdraví při práci
• objektů a budov
• administrativní
• informačních technologií
• provozu zařízení
• ošetřovatelského procesu ....

HrozbyHrozby
• teroristického útoku
• bombového útoku
• osamělý střelec
• požárů
• přepadení
• odcizení majetku a cenností
• krádeže informací
• přírodní katastrofy
• epidemie....

Riziko
• s jakou mírou pravděpodobnosti nastane hrozba



mechanické zábranné prost ředky
elektronické zabezpe čovací systémy
tísňové hlási če
elektronické požární systémy
elektronická kontrola vstupu
svolávací systémy 
k a m e r o v é  s y s t é m y . . .k a m e r o v é  s y s t é m y . . .

Jejich využití
venkovní areály nemocnic
veřejné prostory, parkovišt ě

ambulantní, l ůžkové a administrativní budovy
pokladny, úložny utajovaných informací
osobní bezpe čnost personálu...



Preventivní zabezpečení
- Zabezpečovací systémy
- Hlídací agentura
- Cvičení a školení personálu
- Plány a směrnice- Plány a směrnice
- Součinnostní dohovory

Následné řešení vzniklé situace
- Pomoc uvnitř nemocnice
- Pomoc Policie ČR, ZZS – celého IZS



EPS (lůžková oddělení)
EKV (ambulance a lůžková oddělení)
EZS (lékárny, sklady, úložny dokumentů)
tísňové bezdrátové hlásiče (psychologie a psychiatrie)
tísňové hlásiče napadení (pokladny)
monitorovací kamery (čekárny)
kamery se záznamem(všechny vchody do budov, 

vjezdy do areálu, veřejná chodba)
mechanické zábranné prostředky (vjezdy a vstupy do 

areálu, bezpečnostní zámky na dveřích, mříže)
únikové cesty, protipožární dveře, evakuační výtahy –

označené v souladu s protipožární vyhláškou













SYSTÉM VYROZUMÍVÁNÍ
Po vojenské linii cestou SOC MO
Skupina velení a řízení 
• Řešení nevojenských krizových stavů
• Řešení hrozby teroristického útoku
• Řešení přípravy na vojenské krizové stavy

Po nevojenské linii cestou IZS
Vedoucí lékař služby, pohotovostní služba nemocnice
• Řešení mimořádných událostí
• Aktivace personálu na provoz nemocnice podle 

traumatologického plánu



Organizační opatření
� plnění úkolů po vyhlášení Bezpečnostních 

pohotovostních stavů v rezortu MO na základě 
rozhodnutí MO, NGŠ nebo BRS v případě hrozby 
teroristického útoku – směrnice pro SkVŘ.

� reakce hlídací služby na elektronické zabezpečovací 
systémy – zpracované směrnice, uzavřený součinnostní systémy – zpracované směrnice, uzavřený součinnostní 
dohovor na posílení hlídací služby na vyžádání

� činnost personálu při mimořádné události (požáru, 
napadení, neoprávněné vniknutí) – zpracované 
směrnice, traumatologický plán, evakuační plán, 
praktické ukázky, cvičení

� spolupráce s Policií ČR, Městskou policií i Vojenskou 
policií – povinnosti za zákona nebo součinnostní 
dohovory



Statistika krádeží a vloupání ve VN Brno:
před zavedením kamerového systému

rok počet událostí výše škody šetření
2006 krádež jízd. kola 10.000,- pachatel nezjištěn

krádež tiskárny 7.600,- pachatel nezjištěnkrádež tiskárny 7.600,- pachatel nezjištěn
2007 poškození budovy 22.000,- viník nezjištěn
2008 nabourané auto 15.000,- viník nezjištěn

vloupání 47.000,- pachatel nezjištěn
2009 krádež majetku 6.800,- pachatel nezjištěn

krádež majetku 36.000,- pachatel nezjištěn



Úspěchy kamerového systému od roku 2010
Vloupání a vykradení centrálního odběru krve, škoda 1.700,- Kč
– pachatel dohledán Policií ČR podle záznamu z kamery

Ukradená kamera z chodby, škoda 11.000,- Kč
– pachatel dopaden Policií ČR, přiznal se sám

Ukradená peněženka z ambulance, škoda 200,- Kč
– pachatel  nezjišt ěn, v ambulancích není kamerový systém

Nabouraní zaparkovaného auta zaměstnance pacientem, který 
z místa nehody ujel, škoda cca 20.000,- Kč

– viník byl dohledán Policií ČR podle záznamu z kamer



Poškození budovy vozidlem dodavatelské firmy, škoda 2.000,- Kč
– řidič se k nehodě přiznal, svědci a kamera

Poškození venkovního odpadkového koše, škoda 12.000,- Kč
– řidič se k nehodě přiznal, byl zachycen kamerou

Ukradena mikrovlnná trouba z oddělení, škoda 4.000,- Kč
– pachatel zachycen kamerou a je v šetření Policie ČR

Ukradena kabelka pacientky, škoda cca 4.700,- Kč
– pachatel zachycen kamerou a je v šetření Policie ČR



K tomu, abychom rizika bezpečnostních hrozeb snížili na 
minimum, nestačí jenom nakoupit zabezpečovací systémy 
a definovat organizační opatření, ale je potřeba navázat 
úzkou spolupráci napříč celým spektrem integrovaného 
záchranného systému v dané oblasti pod záštitou 
krajských úřadů bez ohledu na právnickou formu subjektu 
a vzájemně si vyměňovat zkušenosti.a vzájemně si vyměňovat zkušenosti.

Děkuji za pozornost 
a všem organizátor ům za uspo řádání této konference.

mjr. Ing. Miroslav Tomašovi č

mail: mtomasovic@vnbrno.cz
tel: 973 445 649


