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HLAVNÍ HYGIENIK ČR ČTENÁŘŮM A KOLEGŮM

Vážení čtenáři, kolegyně a kolegové,
po více než třech letech v křesle hlavního hygienika a zralé úvaze jsem se roz-

hodl pro návrat do Liberce a o funkci hlavního hygienika se již nadále neucházet. 
Také v tomto pořadí kroků se odrážejí mé důvody, které jsou v prvé řadě osobní  
a rodinné. Musím říct, že mne při mé „pražské misi“ opravdu zaskočila pou-
ze jedna věc – ani po třech letech jsem si nezvykl v Praze spát…, což mělo  
a má své výhody a nevýhody. Dlouhé noci jsem tak mohl věnovat řešení problé-
mů, vymýšlení koncepcí, přípravě na další den a také přemýšlení o tom, jestli já 
náhodou nepřitahuji katastrofy a krize, kterých bylo požehnaně. Takové myšlen-
ky mě napadaly ale až skutečně nad ránem, slovy básníka „v hodině mezi psem 
a vlkem“. Reálně jsem si ale také uvědomoval a uvědomuji, že to, čím jsme si 

prošli, ať už to byla causa metylalkohol, krutá chřipková epidemie, povodně, ebola, MERS, migrační krize 
či další, byly zároveň situace, které každý hygienik musí vnímat jako „příležitost“ prodat svou práci a uká-
zat proč jsme tady. Hodnocení a zpětné analýzy optimálních řešení budou jistě předmětem odborných pu-
blikací, ale já již teď vím, že jsme v těchto krizích obstáli, a za to bych Vám chtěl poděkovat.

Na druhou stranu musím říct, že tyto „příležitosti“ mi trochu braly čas pro to nejdůležitější, kvůli čemu 
jsem do funkce hlavního hygienika šel, tj. stabilizovat systém ochrany a podpory veřejného zdraví, obrátit 
trend vývoje opět směrem k rozvoji, převést systém do nového režimu státní služby a napravit ta největší za-
nedbání z let minulých. Jsem rád, že mohu nyní konstatovat: Podařilo se obrátit nepříznivý trend financová-
ní, prosadili jsme novelu zákona o ochraně veřejného zdraví včetně obhájení očkování, třikrát jsme odrazili 
útoky na kompetence v oblasti hygieny výživy, zpracovali jsme a prosadili Národní strategii ochrany a pod-
pory zdraví a prevence nemocí a její akční plány, na které se podařilo získat z evropských fondů téměř půl 
miliardy Kč, obnovili jsme sérologické přehledy či dohnali ztráty v hlukovém mapování, hygienická služba 
pracuje v režimu služebního zákona.

Co ale považuji osobně za nejpodstatnější, je, že se podařilo uvést do života společnou vizi hygienické 
služby jako zdravotnického orgánu státní správy, pevné a nedílné součásti zdravotnictví s odpovídající úrov-
ní vzdělávání i podílem na zdravotní péči, ale také s odpovídající úrovní financování (1 % z veřejných výda-
jů jdoucích do zdravotnictví, kterého by mělo být dle usnesení zdravotního výboru dosaženo v roce 2017). 
Neméně důležité je, že se pro podporu této vize podařilo získat politiky, zdravotní výbory Poslanecké sně-
movny i Senátu, odbornou veřejnost reprezentovanou odbornými společnostmi, akademickou obcí či Čes-
kou lékařskou komorou, ale také odbory. Věřím, že s touto širokou podporou má naše vize moderního po-
jetí ochrany a podpory zdraví šanci na další život, na dokončení toho, na co už mně čas nezbyl, anebo na 
co jsem zapomněl.  
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