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KOHO HLEDÁME 

Odbor biologické ochrany v Těchoníně je jedním z pracovišť 

Vojenského zdravotního ústavu (VZÚ), který je přímo podřízený 

řediteli Agentury vojenského zdravotnictví (AVZdr). Pro toto 

pracoviště se vžil název Centrum biologické ochrany Těchonín 

(CBO). CBO je jediné zdravotnické zařízení Armády České republiky 

(AČR), které slouží ke komplexnímu zabezpečení biologické ochrany 

AČR, včetně jeho zapojení do systému biologické ochrany v rámci 

NATO. CBO je taktéž součástí systému jednotné reakce České 

republiky na výskyt vysoce nakažlivé nemoci a je tudíž připraveno 

chránit zdraví všech občanů České republiky. CBO není pouze 

specializovaná infekční nemocnice, je také základna armádního 

biologického obranného výzkumu a místem, které slouží zároveň 

jako výukové, výcvikové a školicí středisko pro vojenské a civilní 

specialisty jak z České republiky, tak v rámci NATO. 

STAŇ SE PŘÍSLUŠNÍKEM AKTIVNÍ ZÁLOHY 

AGENTURY VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ 

Občan České republiky (muž, žena), který dosáhl věku 18 let  

a nepřesáhl věk 60 let a který: 

písemně požádá krajské vojenské velitelství (KVV) podle 

místa trvalého pobytu o dobrovolné převzetí výkonu branné 

povinnosti a o zařazení do jednotky AZ, 

je zdravotně způsobilý, 

je trestně bezúhonný, 

čestně prohlašuje, že nepodporuje, nepropaguje nebo 

nesympatizuje s hnutím, které prokazatelně směřuje k 

potlačování práv a svobod člověka nebo hlásá národnostní, 

náboženskou anebo rasovou zášť nebo zášť vůči jiné 

skupině osob, 

uzavřel dohodu s KVV. 

KDO SE MŮŽE STÁT PŘÍSLUŠNÍKEM AKTIVNÍ ZÁLOHY 

Korespondence a kontakt:  

Agentura vojenského zdravotnictví 

Vojenský zdravotní ústav 

poštovní adresa: Praha 6, PSČ 160 01 

datová schránka: hjyaavk, e-mail: uvzu@email.cz 

sídlo: Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice,  

U Vojenské nemocnice 1200, budova E, PRAHA 6 – Střešovice 

CO POŽADUJEME 

Znalosti ve svém oboru - 

infekční lékařství, 

intenzivní medicína, ARO  

Schopnost týmové práce 

Fyzickou zdatnost - 

činnost v prostředcích 

individuální ochrany 

Psychickou odolnost - 

poskytování zdravotní 

péče o pacienty s vysoce 

nakažlivými nákazami  

s vysokou úmrtností 

O ČEM TO BUDE  

Seznámíte se s prostředím, jednotlivými úkoly a základními systémy 

specializované infekční nemocnice CBO,  

seznámíte se specifiky péče o nemocného s vysoce infekčním onemocněním  

v podmínkách vysokého stupně biologické bezpečnosti (Bio Safety Level 4), 

prakticky se vycvičíte na jednotlivých pozicích, 

zdokonalíte se a prohloubíte odborné znalosti a návyky,  

dosáhnete vzájemné zastupitelnosti příslušníků na jednotlivých pozicích  

a systemizovaných místech,  

zdokonalíte se v pojetí týmové práce (buddy systém), 

získáte zkušenosti a znalosti z poskytování intenzivní péče v podmínkách BSL 4 

v polních podmínkách a dalších vojenských medicínských oborů,  

získáte možnost  služebního zařazení do zdravotnických jednotek NATO a EU nebo 

nasazení v zahraničních operacích… 

NEPROPÁSNĚTE JEDINEČNOU ŠANCI STÁT SE PŘÍSLUŠNÍKEM AKTIVNÍ ZÁLOHY  

AGENTURY VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ 

TĚŠÍME SE NA VÁS! 


