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1 ÚVOD  

 

Téma výběru diplomové práce a jeho zaměření má jednoduchý podtext. Nastínit ochranu 

obyvatelstva, respektive vzdělání, či osvětu civilnímu obyvatelstvu na zvolené téma. Jelikož 

jsem se dosud nesetkala s městem nebo obcí na území Rychnovska, kde by osvěta na dané 

téma probíhala, tak jsem zvolené téma diplomové práce vzala jako jedinečnou výzvu a tuto 

skutečnost napravit, protože zdraví a životy civilního obyvatelstva nejen na území 

Rychnovska jsou prioritní.  

 Podotýkám, že cílem diplomové práce není řešení chřipkových epidemií jako například 

ptačí chřipky nebo prasečí chřipky, ale epidemií v obecném smyslu, zaměřené na zneužití B – 

agens.   

Ke zpracování diplomové práce mi do jisté míry pomohly studijní stáže. Jednak u 

Hasičského záchranného sboru v Hradci Králové, která mě obohatila o informace vztahující 

se k nástinu fungování řídících orgánů v době epidemie, které vycházejí z Krajského 

pandemického plánu Královéhradeckého kraje, tak studijní stáž v Belgii, v hlavním městě 

Bruselu, kde sídlí Severoatlantická aliance. Zde jsem získala podnětné poznatky týkající 

pomoci ze strany NATO a mezinárodního cvičení v rámci problematiky CBRN.      

      Cílem diplomové práce je analyzování výskytu infekčních nemocí, které se dle 

dostupných dat od roku 2007 až do roku 2011 na Rychnovsku vyskytly. Analýzu následně  

dle výsledků zhodnotit. 

 Součástí diplomové práce jsou stěžejní odborné termíny k základům epidemiologie,  

vysvětlení termínů B – agens, bioterorismus, přehled související legislativy, která základem 

vychází z Ženevských úmluv, řídící orgány v době epidemie, seznámení se s územím 

Rychnovska – geografické údaje, vyspělost území, rozmístění stanic Hasičského záchranného 

sboru, stanic Policie ČR a rozmístění zdravotnických zařízení spolu s dostupností lékáren 

včetně uvedení vzdáleností z daných lokalit buď do nemocnice v Rychnově nad Kněžnou 

nebo v Hradci Králové.   

Hlavním cílem diplomové práce je vytvoření podrobné příručky pro civilní obyvatelstvo, 

která by měla sloužit jako prevence nebo osvěta obyvatelstvu v případě výskytu infekčních 

nemocí přirozeným způsobem nebo násilným – bioterorismem. V této části jsou detailně 

vysvětleny způsoby ochrany obyvatelstva v době epidemie, které jsou následně v příručce 

zkráceny pro rychlé použití.  
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Příručka je zpracována tak, aby ve čtrnácti krocích poučila civilní obyvatelstvo. Je 

obohacena jednoduchými obrázky, které by měly nahradit v případě výskytu mimořádné 

události podrobné studování textu. Příručka by měla být k dispozici každému občanovi do 

domovních schránek. Náklady spojené s tiskem a distribucí by hradily obce na území 

Rychnovska. Distribuce příruček by měla za úkol Česká pošta, eventuélně Sdružení 

dobrovolných hasičů.   
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 ZÁKLADY EPIDEMIOLOGIE 

 

Epidemiologie je vědní obor, který zkoumá výskyt infekčních nemocí v lidské populaci, 

příčiny vzniku a šíření nákaz, hledá a uplatňuje nejvhodnější metody při jejich předcházení.
1
  

V této kapitole jsou nastíněny stěžejní a základní epidemiologické termíny: zdroj nákazy, 

přenos nákazy, mechanismus přenosu mikrobů, cesta přenosu nákazy – vzduchem, vodou a 

potravinami, pomocí hmyzu, rozlišení přímého a nepřímého přenosu, vysvětlení co je 

vnímavý jedinec a následné způsoby protiepidemických opatření.  

1.1 Zdroj nákazy  

Původci infekčních onemocnění nacházejí v organismu člověka nebo zvířete vhodné 

prostředí k rozmnožování. Proto organismus člověka nebo zvířete, ve kterém se patogenní 

mikroby v průběhu onemocnění zdržují, množí a ze kterého se vylučují, nazýváme zdrojem 

nákazy.
2
  

Rozlišují se následující zdroje nákazy: 

a) Nemocný člověk se stává nejčastějším a nejzávažnějším zdrojem nákaz. Nemocný 

člověk je nejvíce nakažlivý na vrcholu onemocnění, obvykle začíná nakažlivost už 

v době inkubace, zvláště u virových infekcí. Vylučování zárodků se s ústupem 

klinických příznaků rychle snižuje. Ale i po prodělané nemoci se mohou patogenní 

mikroorganismy vylučovat po celý život a vzniká tak nosičství.
3
  

b) Nosičství – přežívání patogenních mikroorganismů v těle již po proběhlé infekci. Nosič 

nemá žádné klinické projevy infekčního onemocnění, přesto v něm patogenní 

mikroorganismy přežívají a vylučují se do okolí. Obzvlášť nebezpeční jsou jedinci, u 

kterých nosičství nebylo diagnostikováno a neuplatňují se u nich protiepidemická 

opatření.
4
  

Nosiči mají zdravotní omezení při výběru zaměstnání a bydlení. Musejí být evidováni a 

povinně se podrobit lékařskému dohledu s potřebným laboratorním vyšetřením. Nesmí 

vykonávat činnost epidemiologicky závažnou.
5
  

                                                 
1
 [3] str. 33 

2
 [3] str. 35 

3
 [3] str. 35 

      
4
 [3] str. 35 

5
 [3] str. 36 
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c) Jsou – li zdrojem infekce zvířata, nejčastěji může dojít k nákaze u osob, které 

přicházejí do styku se zvířaty v rámci své profese. Zvíře se uplatňuje jako zdroj nákazy 

obdobným způsobem jako člověk, buď probíhá infekční onemocnění nebo je nosič.  

Nákazy přenosné na člověka tvoří menší skupinu zoonóz. Zdrojem jsou obvykle 

domácí zvířata, která onemocnění např. slintavkou a kulhavkou.
6
  

U volně žijících zvířat se též vyskytují infekce přenosné na člověka, např. vzteklina, 

tularémie. Tyto zoonózy se objevují v přírodě v určitých lokalitách a pokud se zde 

dlouhodobě udržují, jedná se o přírodní ohnisko nákazy. Přenos zoonóz se uskutečňuje 

jednak kontaktem se zvířetem nebo jeho kontaminovanými živočišnými produkty 

(masem, mlékem, vejci). Pro hromadný výskyt infekcí u zvířat se používá termín 

epizoocie, panzoocie.
7
  

1.2 Přenos nákazy 

Přenos infekčního onemocnění je přenosem původce nákazy z jednoho organismu (zdroj 

nákazy) na druhý organismus (vnímaného člověka). Přenos jednotlivých druhů patogenních 

mikrobů probíhá obvykle typickým způsobem pro příslušné infekční onemocnění. 

Rozlišujeme mechanismus přenosů původců nákazy a převládající způsob (cestu) přenosu, 

podle kterých lze infekční choroby třídit do základních skupin.
8
  

1.3 Mechanismus přenosu mikrobů 

Patogenní mikroorganismy se v průběhu života přizpůsobily parazitickému životu 

v organismu člověka nebo zvířat a získaly vlastnosti umožňující výměnu hostitele, tzn. přenos 

z jednoho organismu na druhý.
9
  

Mechanismus přenosu mikrobů probíhá ve třech fázích.  

I. Fáze: Vylučování mikrobů 

Původci infekčních chorob se nacházejí ve zdroji nákazy v určitých tkáních a na 

charakteristických místech, např. virus chřipky v dýchacích cestách. Tím je dán 

                                                 
6
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8
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způsob jejich vylučování, podle lokalizace se mikroby mohou vylučovat 

biologickým materiálem (slinami, sekrety dýchacích cest, stolicí, atd.).
10

  

II. Fáze: přežívání mikrobů ve vnějším prostředí  

Způsob vylučování mikroba určuje prostředí, do kterého se mikroby dostávají. 

Z dýchacích cest se mikroby snadno vylučují do vzduchu, s výkaly do půdy, z krve 

se dostávají do těla členovců sajících krev, z kůže a sliznic na předměty denní 

potřeby, ručníky, prádlo apod.
11

 

Pro přežívání v prostředí se uplatňuje především rezistence mikroba vůči 

nepříznivým fyzikálním či chemickým vlivům ( vysokým či nízkým teplotám, 

vyschnutí, záření, antimikrobiálním látkám).
12

 

Citlivý mikrob velmi rychle v zevním prostředí zahyne (např. virus spalniček). 

Druhou skupinu mikrobů tvoří původci chorob středně rezistentní jsou schopny 

přežívat na předmětech (hračkách) několik týdnů (např. původce spály). Mezi 

vysoce rezistentní mikroorganismy patří např. původce tuberkulózy nebo 

sporulující mikroby, mohou v zevním prostředí přežívat měsíce i roky.  

Přežívání mikrobů ve vnějším prostředí pak dále určuje způsob, jakým se původci 

nákazy dostávají do vnímavého organismu.
13

    

III. Fáze: vniknutí mikroba do vnímavého organismu  

Místo průniku původce nákazy do vnímavého organismu bývá označováno jako 

vstupní brána infekce. Neporušená kůže a sliznice představují přirozenou překážku 

pro pronikání mikrobů do organismu, která může být prolomena.  

Původce nákazy může vniknout do vnímavého jedince několika způsoby:  

Do dýchacího ústrojí vniká původce nákazy, který je přítomen ve vzduchu 

v kapénkách, aerosolu nebo prachu.
14

  

Trávící ústrojí – původce nákazy proniká do vnímavého jedince ústy.  

Významnou roli zde hrají potraviny, voda, znečištěné ruce a kontaminované 

předměty, jako je nádobí, příbory. Původce nákazy je nakonec polknut a pokud je 

                                                 
10

  [3] str. 37 

11
 [3] str. 37 

12
 [3] str. 37 

13
 [3] str. 37 

14
 [3] str. 37 



- 17 - 

 

rezistentní vůči enzymům, žaludeční a duodenální šťávě,  infikuje prostředí 

v tenkém a tlustém střevě.
15

  

Kůží a sliznicí, které představují přirozenou bariéru vůči mikroorganismům, ale 

vstupní branou se stávají při narušení kontinuity při poranění, pokousání či 

poškrábání, ale i při kožních mikrotraumatech nebo trhlinkách. Může se jednat o 

drobné poranění toaletními potřebami nebo zavlečení mikroorganismu při styku 

s kontaminovanými předměty. Původce nákazy se může dostat do tkání při infuzi, 

vpichem při aplikaci léků. Při koupání v kontaminované vodě v bazénech může být 

infikována také sliznice spojivky.
16

  

1.4 Cesta přenosu nákazy 

Cesta přenosu nákazy je způsob, jakým se původce nákazy dostává od zdroje nákazy ke 

vnímavému jedinci. Podle způsobu přenosu vznikly skupiny chorob lišící se mezi sebou 

místem nebo způsobem vylučování mikrobů, jejich přežíváním a tomu odpovídajícími 

vstupními branami nákazy. Hlavními cesty přenosu patří přímý a nepřímý přenos, přenos 

vzduchem, vodou, potravinami a přenos pomocí hmyzu.
17

   

1.4.1 Přenos vzduchem  

Přenos nákazy vzdušnou cestou se uskutečňuje obvykle tak, že při kašlání, kýchání a 

mluvení vyletují z úst zdroje nákazy kapénky slin, které obsahují patogenní zárodky. 

Zánětlivé změny v dýchacích cestách se obvykle projevují zvýšenou sekrecí sliznic. 

S drobnými kapičkami slin a sekretů se mikroby dostávají do ovzduší, a pokud jsou okamžitě 

vdechnuty vnímavým jedincem, dochází ke kapénkové infekci.
18

  

Kapénkový přenos je podmíněn bezprostřední přítomností zdroje nákazy i vnímavého 

jedince, příkladem je přenos chřipky.
19

   

Rozměry kapének mohou být velmi malé, zůstávají dlouho dobu ve vzduchu. Větší 

kapénky vyloučené ze zdroje nákazy klesají postupně na povrch různých předmětů, 

sedimentují a zasychají v zevním prostředí. Citlivé mikroorganismy ve vnějším prostředí 

rychle zahynou, zatímco rezistentní původci nákaz mají schopnost přežít a v zevním prostředí 
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zůstávají – může se vytvářet kontaminovaný prach. Pakliže dojde ke zvíření prachu, prachové 

částice se mohou dostat do dýchací zóny člověka a jsou-li vdechnuty, dochází k prašné 

infekci. Podmínkou pro vznik prašné infekce je rezistence mikroba. Přenos tímto způsobem se 

uskutečňuje např. tuberkulóza.
20

  

Další způsob přenosu nákazy se uskutečňuj prostřednictvím jader kapének slin. Jsou to 

zahuštěné kapénky, které povrchovým odpařováním ztratily část vody, ale v jádře si uchovaly 

vlhkost umožňující přežívání mikrobů. Chovají se jako zrnka prachu, mluvíme o 

kontaminovaném aerosolu.
21

  

Infekční nemoci, které se šíří vzduchem zařazujeme do skupiny vzdušných nákaz.
22

  

1.4.2 Přenos vodou a potravinami 

Nemoci jsou vyvolány různými druhy mikroorganismů. Původci nákazy se vylučují ze 

zdroje nákazy stolicí nebo močí a do vnímavého organismu se dostávají ústy. Tento způsob je 

nazýván jako fekálně – orální přenos.
23

  

Jako zevní činitelé, kteří se podílejí na přenosu nákazy patří půda, povrchová voda, pitná 

voda, potraviny, kontaminované ruce a kontaminované předměty.
24

  

Půda může tvořit prostředí prvotně kontaminované fekáliemi. V tomto případě je možné 

kontaminovat plodiny pěstované v půdě, např. jahody. Z půdy se mohou fekálie spolu 

s původci nákaz splachovat do povrchových vod, nebo prosakovat do studní s pitnou vodou.
25

  

Potraviny jsou dalším vektorem při přenosu střevních nákaz. Ke kontaminaci dochází 

dvojím způsobem: Jestliže jsou zdrojem nákazy hospodářská zvířata nebo drůbež, původce 

nákazy je přítomen v jejich těle již za života zvířete, např. v mase, mléku a vejcích.
26

 

Označujeme tyto živočišné suroviny jako potraviny primárně kontaminované.  

Potraviny původně zdravotně nezávadné mohou být kontaminovány při výrobě, distribuci 

nebo prodeji, jsou to potraviny sekundárně kontaminované. V tomto případě je brát zřetel 

nedostatečné osobní hygieny pracovníků s potravinami.
27
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Fekálně – orálním přenosem se šíří alimentární (střevní) nákazy. Zde má velký význam 

zajištění nezávadné pitné vody, výroba a distribuce nezávadných potravin, hygienická úroveň 

stravovacích služeb a neopomenutelné zdravotní výchova personálu přicházející do styku 

s potravinami.
28

  

1.4.3 Přenos pomocí hmyzu 

Přenos pomocí hmyzu spočívá v tom, že původci nákazy se nacházejí v krvi nemocného 

člověka a jejich přenos zprostředkují členovci (klíšťata, blechy, vši). Každá krevní nákaza má 

svého specifického přenašeče, např. malárii přenáší pouze komár Anopheles. Člověk se 

nakazí náhodně bodnutím komára, kousnutím blechy, přisátím klíštěte apod. bývá posledním 

článkem přenosu, sám již zpravidla nemoc nerozšiřuje.
29

  

Hmyz je významným článkem přenosu, jde o aktivní biologický proces – bez účasti hmyzu 

k šíření nákazy nedochází. Pokud se jedná o aktivní přenos hmyzem, skupinu chorob 

nazýváme nemoci přenášené členovci, zdrojem může být člověk nebo zvíře a členovci jsou 

přenašeči.
30

  

1.5 Přenos přímý a nepřímý  

Pro přímý přenos nákazy je charakteristická současná přítomnost zdroje nákazy a 

vnímavého jedince, mluvíme o přímém kontaktu nebo přímém styku kožního nebo slizničního 

povrchu. Dochází k němu při polibku, pohlavním styku nebo při poranění. Do přímého 

přenosu zařazujeme rovněž poranění kůže a sliznic (tetanus, plynatá sněť) nebo pokousání 

zvířetem (při vzteklině).
31

  

Přenos nepřímý je obecně charakterizován různě dlouhým obdobím, v němž původce 

nákazy přežívá v zevním prostředí, na různých předmětech. Přenos bývá zprostředkovaný 

neživými vektory – kontaminovanými předměty, které obsahují patogenní mikroorganismy. 

Předpokládá se rezistence mikroba. Přenos může být zprostředkován kontaminovanými 

biologickými produkty, např. podáním krevních derivátů nebo plazmy, transplantáty, 

darovaným mateřským mlékem, spermatem. Infekční nemoci přenášené tímto způsobem 

(přímým nebo nepřímým stykem) tvoří skupinu infekcí kůže a povrchových sliznic.
32
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1.6 Vnímavý jedinec  

Posledním článkem epidemického procesu je vnímavý jedinec. V tomto případě rozhoduje 

celá řada aspektů. Individuální vnímavost jedince ovlivňuje:  

 věk a pohlaví 

 povaha a stupeň imunitní odpovědi 

 genetické faktory imunitní odpovědi 

 výživový stav člověka 

 současná jiná onemocnění 

 faktory návykové a životní styl (kouření, konzumace alkoholu, fyzická nadváha,..) 

 psychické faktory (stres, deprese, poruchy spánku, vyčerpání) 

 životní a pracovní prostředí 

 sociální vlivy, životní úroveň 

 imunita vzniklá po dříve prodělaných chorobách  

 imunita po umělém zásahu (po očkování)
33

 

1.7 Protiepidemická opatření  

Hlavním cílem protiepidemického opatření je snížení výskytu infekčních chorob na 

minimální hodnoty a trvalé udržení příznivé epidemiologické situace. V případě, že se 

dosáhne dlouhodobého přerušení procesu šíření nákazy na určitém území, kdy původce 

nákazy sice přetrvává v prostředí, ale onemocnění se již nevyskytuje a zůstává pouze 

eventuální možnost občasného výskytu nebo zavlečené nákazy, jde o eliminaci (vymezení), 

protiepidemická opatření (očkování) se musí provádět dále.
34

  

Vymýcení původce nákazy příslušného infekčního onemocnění v globálním měřítku se 

nazývá eradikace.  

Protiepidemická opatření mají dvojí charakter: 

a) preventivní opatření – předcházení vzniku infekčního onemocnění 

 zvyšování hygienické úrovně bydlení 

 zásobování obyvatelstva kontrolovanou pitnou vodou 

 dezinfekce bazénové vody 

 bezpečná likvidace odpadu 
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 čištění odpadních vod 

 ochrana potravin 

 pasterizace mléka 

 kontrola zdravotního stavu 

 zdravotnická výchova personálu vykonávající činnost epidemiologicky 

závažnou (potravináři) 

 odolnost populace aktivní imunizací, očkováním zdravých jedinců
35

 

 

b) represivní opatření v ohnisku nákazy – potlačit výskyt a zabránit šíření již vzniklé 

infekce   

Jedná se o opatření v ohnisku nákazy, cílem je zabránit dalšímu rozšíření nákazy do 

okolí. Na opatření se podílí jak široká veřejnost, tak zdravotníci. Opatření v ohnisku 

nákazy jsou zaměřena na tři základní složky epidemického procesu 

 eliminace zdroje nákazy 

 přerušení cesty přenosu 

 zvýšení odolnosti vnímavého jedince
36

 

 

1.7.1 Izolace  

Základní opatření v ohnisku nákazy při použití B – agens. Odběr vzorků od postižených a 

exponovaných osob, které jeví příznaky onemocnění a osob, které byly v kontaktu 

s nemocnými. Cílený dohled nad postiženými a exponovanými osobami a provádění léčebně 

– preventivních izolačních opatření k lokalizaci infekčního onemocnění v ohnisku napadení.
37

  

1.7.2 Observace  

Organizuje a provádí izolačně – karanténní tým. Stanovuje se na dobu maximální 

inkubační doby dané infekce. Observace spočívá v následujících krocích: 

 omezení pohybu exponovaných osob v ohnisku nákazy 

 omezení vzájemných kontaktů postižených osob a pravděpodobně exponovaných 

osob 

 včasná izolace, odběr vzorků na laboratorní vyšetření a hospitalizaci nemocných  
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 zavedení přísného zdravotnického dohledu nad izolovanými osobami 

 zákaz vývozu materiálu z ohniska nákazy bez předchozí dezinfekce  

 komplexní provádění dezinfekčních opatření u všech nemocných a exponovaných 

osob 

 provedení neodkladné profylaxe u postižených a exponovaných osob: aplikace 

antibiotik a chemoterapeutik, event. Imunoglobulinu 

 stanovení komplexního protiepidemického režimu v ohnisku nákazy (průběžná 

dezinfekce, používání individuálních ochranných prostředků, likvidace infekčního 

materiálu
38

  

1.7.3 Karanténa  

Zahrnuje: 

 opatření v observaci 

 bezpečnou a úplnou izolaci ohniska od místního obyvatelstva 

 pro osoby v karanténě platí absolutní zákaz opuštění karanténního prostoru 

 zákaz vjezdu do ohniska nákazy a přísné omezení vjezdu pouze na zdravotnický 

personál  

 vstup do prostoru karantény je povolen pouze přes určená místa a povoluje se 

osobám v individuálních ochranných oděvech, které byly účinně očkovány proti 

dané infekci nebo se podrobily neodkladné profylaxi (antibiotika, 

chemoterapeutika) 

 rozdělení osob v izolačně – karanténní jednotce do malých izolačních celků  

 maximální omezení kontaktů osob v karanténě 

 logistické zabezpečení zvláštní cestou přes překládací místo, které je průběžně 

bezpečně dezinfikováno 

 nákazy je střeženo pořádkovou službou, která kontroluje plnění karanténních 

opatření a účastní se i vnitřní ochrany izolačně – karanténního prostoru 

 

Karanténa se ruší uplynutím maximální inkubační doby nebo dvojnásobné inkubační doby 

dané infekce, která se počítá ode dne izolace posledního nemocného, a po provedení konečné 

ohniskové dezinfekce.
39
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2 BIOLOGICKÁ AGENS 

 

Biologické bojové prostředky nebo-li biologické zbraně představují použití bakterií, 

rickettsií, virů, mikroskopických hub nebo toxinů.  

Účelem je vyvolání onemocnění případně smrti člověka, zvířete, či rostlin. I přesto, že je 

legislativou dán zákaz výroby a skladování biologických agens, neustále se zdokonalují tyto 

látky a hrozba přetrvává.  

Pro biologické zbraně je charakteristická vysoká záludnost, účinnost a nebezpečnost a 

především snadná dostupnost.  V rámci vědy a výzkumu je velmi složité vyřešit otázku 

týkajících se biologických detektorů, která se neustále řeší, zkoumá a vyvíjí.  

S nelehkou prokazatelností biologických látek souvisí problém s účinností a nebezpečností 

biologických látek, která je spjatá s poměrně nízkými náklady na výrobu a tím pádem 

snadnou dostupností.
40

  

2.1 Bakterie 

Bakterie jsou nejmenší jednobuněčné živé organismy, jejichž velikost se pohybuje podle 

tvaru v rozmezí od 0,1 do 10 mikrometrů, schopné vlastní reprodukce. Reprodukce se 

uskutečňuje dělením, kde rychlost dělení závisí na dostupnosti potravy. Obecně mají bakterie 

skromné potravní potřeby. Rychlost růstu je rozdílná pro různé bakterie a je také ovlivněna 

dostupností (aeroby), resp. nedostupností (anaeroby) kyslíku a teplotou. Patogenní bakterie 

mají obecně vyšší potravní požadavky a rostou při normální teplotě těla (cca 37° C) rychleji.  

Bakterie může vyvolat nemoci lidí a zvířat působením dvou principiálně rozdílných 

mechanismů – buď přímým napadením tkání nebo produkováním toxinů. U některých 

patogenních bakterií mohou působit oba tyto mechanismy, např. u bakterie, která způsobuje 

úplavici.  

Za nepříznivých podmínek se určité typy bakterií mohou přeměnit ve spory, které jsou více 

rezistentní k chladu, horku, suchu, chemickým látkám a záření, než vlastní bakterie. Ve formě 

spor může bakterie přežít po dlouhá období, za příznivých podmínek klíčí a vstupuje do 

normální růstové fáze.  

Jako příklady nemocí vyvolaných bakteriemi lze uvést tularemii, sněť slezinnou neboli 

antrax, mor a choleru.  

Nemoci vyvolané bakteriemi lze většinou léčit antibiotiky.
41

  

                                                 
40
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2.2 Rickettsie 

Rickettsie tvoří zvláštní typ bakterie, která není schopna rozmnožovat se mimo hostitelské 

buňky. Mají tvar tyčinek nebo koků, jsou nepohyblivé. Většinou jsou málo odolné vůči 

působení chemických prostředků, některé jsou ale vůči fyzikálním a chemickým vlivům 

okolního prostředí stálé. V případech infekce rickettsie vniknou do buněk hostitele a využívají 

je pro svou reprodukci.  

Rickettsie jsou většinou přenášeny hmyzem a jimi vyvolané nákazy mají obvykle charakter 

horečnatých onemocnění, doprovázených kožními vyrážkami. Rickettsie jsou kultivovány 

stejným způsobem jako viry, protože oba mikroorganismy vyžadují ke svému růstu živé 

buňky.  

Příklady nemocí způsobených rickettsiemi jsou skvrnitý tyfus a Q-horečka.  

Stejně jako bakterie jsou rickettsie citlivé k antibiotikům.
42

  

2.3 Viry 

Viry jsou jedním z nejjednodušších typů živé hmoty. Jsou mnohem menší než bakterie, 

jejich velikost kolísá od 0,02 mikrometrů do 0,2 mikrometrů. Viry nemají systém pro svou 

vlastní reprodukci a jsou proto závislé na buňkách hostitele, rostou uvnitř těchto buněk.  

Napadená buňka umírá.  

Příklady virových onemocnění jsou pravé neštovice, Ebola a další hemoragické horečky 

(Lassa, Dengue, Marburg).  

Nemoci vyvolané viry nelze obvykle léčit antibiotiky, existuje poměrně málo 

protivirových prostředků a ty navíc účinkují omezeně.
43
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3 ZNEUŽITÍ B – AGENS, BIOTERORISMUS 

 

Bioterorismus, nebo-li zneužití biologických zbraní je považován za teoretickou možnost, 

protože biologické zbraně se užívaly v minulosti ve velmi omezené míře s předpokladem, že 

v budoucnosti zřejmě použity nebudou. I přesto, že nehrozí celosvětový konflikt, terorismus 

dosáhl takové míry nebezpečnosti, že je velice nutné brát na nebezpečí maximální 

obezřetnost.  

Situaci je nutné analyzovat, zkoumat a zapojit do problematiky veškeré možné dostupné 

prostředky. Obrovskou práci z dané oblasti zde zastávají tajné služby, které analyzují stav 

dané problematiky.  

 

Obr.  1 Nebezpečí B-agens [11]  

 

Biologické zbraně mají charakteristické vlastnosti: 

 účinek není okamžitý 

 symptomy se mohou objevit v době od několika hodin až několik týdnů po 

zasažení, jelikož se mikroorganismy musí v hostiteli rozmnožit  

 pro dosažení žádoucích účinků stačí malá množství mikroorganismů 

 biologické zbraně mohou mít sekundární účinek, čili nemoc může být přenesena na 

jiné jednotlivce, vzniká zde velké riziko šíření epidemie 

 hlavní aspekt výroby biologických zbraní je, že je poměrně jednoduchá a levná i 

snadno dostupná 

 použití biologických zbraní je těžko prokazatelné, protože hromada patogenů se 

nachází v přírodě 

 neničí budovy, pouze napadají živé organismy 

 

Podstata použití biologických zbraní hromadného ničení má za cíl poškodit lidi, zvířata, 

rostliny s jasným záměrem vyvolání epidemií.  
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4 SOUBOR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ   

Veškerá legislativa, která je platná v České republice vychází z Ženevských úmluv z roku 

1975.  

Ženevské úmluvy  

Úmluvy o zákazu vývoji, výrobě a hromadění zásob biologických a toxinových zbraní, 

včetně jejich zničení. 

Tato úmluva vstoupila v platnost v roce 1975.  

Zakazuje vývoj, výrobu, nabytí, převod, uchování, skladování a použití biologických a 

toxinových zbraní.  

Toto je klíčový prvek v úsilí mezinárodního společenství o řešení proti šíření zbraní 

hromadného ničení.  

V současné době je k Úmluvě připojeno 165 smluvních stran a 12 signatářských států.
44

   

 

Zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem 

bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona  

V souvislosti se zákazem šíření zbraní hromadného ničení se používá tento zákon.  

Dle tohoto zákona se vykonává dozor nad dodržováním zákazu biologických a toxinových 

zbraní, nakládání s vysoce rizikovými biologickými agens a toxiny a nakládání s rizikovými 

biologickými agens a toxiny, dále vydává, mění a zrušuje rozhodnutí o povolení k nakládání 

s vysoce rizikovými biologickými agens a toxiny součástí zákona je i evidence: 

 držitelů vydaných povolení  

 fyzických a právnických osob, které s výše uvedenými agens nakládají  

 dodržování Úmluv o biologických zbraní mezi smluvními státy
45

  

 

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 

zákonů  

Zákon popisuje integrovaný záchranný systém, určí složky integrovaného záchranného 

systému včetně jejich působnosti, jsou zde začleněny pravomoce státních orgánů územních 

samosprávných celků, práva a povinnosti právnických a fyzických osob v rámci příprav na 

                                                 
44

 [9] 

45
 [17] 



- 27 - 

 

mimořádnou událost a následně při záchranných a likvidačních pracích a při ochraně 

obyvatelstva před a po dobu vyhlášení krizových stavů.
46

  

 

Zákon 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů  

Zákon stanovuje působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávných 

celků, práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na krizové situace, které 

jsou mimo gesci ministerstva obrany České republiky a v rámci jejich řešení a při ochraně 

kritické infrastruktury a odpovědnost za porušení všech povinností. Mimo jiné zákon 

zapracovává příslušné předpisy Evropské unie, upravuje určování a ochranu evropské kritické 

infrastruktury.
47

  

 

Zákon 241/2000 Sb., o hospodářských opatření pro krizové stavy a o změně některých 

souvisejících zákonů  

Zákon upravuje přípravu hospodářských opatření v době vyhlášení krizových stavů a 

následně přijetí hospodářských opatření po vyhlášení těchto stavů.  

Zákon stanovuje pravomoce vlády, ústředních správních úřadů, České národní banky, 

krajských úřadů, obecních úřadů obce s rozšířenou působností, orgánů územních 

samosprávných celků při přijetí hospodářských opatření pro krizové stavy, dále stanoví práva 

a povinnosti fyzických a právnických osob při přípravě a přijetí hospodářských opatření pro 

krizové stavy.
48

  

 

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů  

Zákon zapracovává související předpisy Evropského společenství, upravuje práva a 

povinnosti fyzických a právnických osob v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví, 

soustavu orgánů ochrany veřejného zdraví, včetně působnosti a pravomocí, úkoly dalších 

orgánů veřejné správy v oblasti hodnocení a snižování hluku z hlediska dlouhodobého 

průměrného hlukového zatížení životního prostředí.
49
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Vyhláška č. 474/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 281/2002 Sb., o některých 

opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových 

zbraní a o změně živnostenského zákona 

K zákonu č. 281/2002 Sb. byla vydána právě tato vyhláška, která stanovuje seznam vysoce 

rizikových a rizikových biologických agens a toxinů, včetně podrobností vedení evidence.
50

  

 

 

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb. k přípravě a provádění úkolů ochrany 

obyvatelstva 

Vyhláška k zákonu č. 239/2000 Sb. K přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Vyhláška stanovuje: 

 Postup při zřizování zařízení civilní ochrany a při odborné přípravě jejich personálu 

 Způsob informování právnických a fyzických osob o charakteru možného ohrožení, 

připravovaných opatřeních a způsobu jejich provedení 

 Technické, provozní a organizační zabezpečení jednotného systému varování a 

vyrozumění a způsob poskytování tísňových informací 

 Způsob provádění evakuace a jejího všestranného zabezpečení 

 Závady postupu při poskytování úkrytů a způsob a rozsah kolektivní a individuální 

ochrany obyvatelstva 

 Požadavky ochrany obyvatelstva v územním plánování a stavebně technické 

požadavky na stavby civilní ochrany nebo stavby dotčené požadavky civilní 

ochrany
51
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5 ŘÍDÍCÍ ORGÁNY V DOBĚ EPIDEMIE 

 

Hlavními orgány při řešení epidemie na území Královéhradeckého kraje – Rychnovska 

jsou: 

 Krajská hygienická stanice 

 Krajská veterinární stanice 

 Krajský úřad 

 Obecní úřady 

 Složky Integrovaného záchranného systému 

Ve své působnosti plní úkoly uvedené v následujícím obrázkovém schématu, viz obr. 2.   

 

Obr.  2 Konkrétní činnosti hlavních orgánů v době epidemie [autor] 

•surveillance, 
monitoring vývoje 
epidemiologické 
situace v regionu  

•  nařízení 
mimořádných 
opatření dle 
zákona č. 
258/2000 Sb. 

•spolupráce s 
orgány krizového 
řízení  

 

 

 Krajská hygienická 
stanice a Krajská 
veterinární správa  

•PČR: dodržování 
veřejného 
pořádku a 
ochranu 
obyvatelstva + 
ochrana 
důležitých 
objektů 

•HZS: zabezpečení 
distribuce 
antivirotik a 
očkovacích látek 
proti chřipce 

•ZZS: zajištění 
přednemocniční 
lékařské péče  

 Složky Integrovaného 
záchranného 
systému  

•KÚ KHK zřizuje 
Krajskou 
epidemiologickou 
komisi 

•OÚ vydávají 
zákazy na konání 
hromadných akcí 
+ zajišťují  
zdravotní 
informovanost  
občanů   

Krajský úřad a obecní 
úřady 
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Celý proces řízení v době epidemie na území Rychnovska je v kompetenci Krajského 

úřadu ve spolupráci s obecními úřady, Krajskou hygienickou stanicí eventuélně veterinární 

správou. Složky Integrovaného záchranného systému plní úkoly podle svých oborových 

zaměření. V době epidemie mohou být do procesu řešení mimořádné události zapojeni i 

dobrovolní hasiči spolu s dobrovolníky Českého červeného kříže.   

 

 

Obr.  3 Vzájemná spolupráce orgánů [autor]  

 

Zvláštní a neopomenutelnou institucí na řešení výskytu epidemií hlavně při zneužití B – 

agens je Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Další velmi významná složka je Armáda České 

republiky, především 31. Brigáda radiační, chemické a biologické ochrany, která sídlí 

v Liberci a je úzce specializovaná na odstraňování následků použití zbraní hromadného 

ničení.  

S ohledem na členství České republiky v Severoatlantické alianci máme na vyžádání 

možnost pomoci právě ze strany NATO a to v jakémkoli ohledu týkající se problematiky 

CBRN.  

 

Krajská hygienická 
stanice + Krajská 

veterinární správa  

Integrovaný 
záchranný 

systém  

Krajský 
úřad + 
Obecní  

úřad    
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6 ÚZEMÍ RYCHNOVSKA  

 

Rychnovsko se nachází v severovýchodní části Čech, jejíž správním městem je Rychnov 

nad Kněžnou.  

 

Obr.  4 Území severovýchodních Čech [2]  
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6.1 Geografické údaje Rychnovska  

Tab. 1 Geografické údaje území Rychnovska 

Rozloha území 998 km
2
 

Počet obyvatel 79.000 

Klimatické podmínky 
převážně mírné podnebí, z nížinného charakteru až po 

typické horské počasí v oblasti Orlických hor 

Příroda Chráněná krajinná oblast Orlické hory 

Národní přírodní 

rezervace 
Bukačka, Trčkov, Zemská brána 

Přírodní parky Přírodní park Orlice, údolí Tiché Orlice, Divoké Orlice
52

 

Vodstvo (řeky) 

Bělá (přítok Divoké Orlice), Divoká Orlice,  

Kněžná, Orlice, Rokytenka (přítok Divoké Orlice), Tichá 

Orlice, Zdobnice 

Vodstvo (potoky) 

Olešenka, Zlatý potok (přítok Orlice),  

Černý potok (přítok Divoké Orlice), Říčka (přítok 

Zdobnice) 

 

 

Obr.  5 Území Rychnovska [2]  

 

                                                 
52

 [1] 



- 33 - 

 

Na území Rychnovska zasahují tato města: Rokytnice v Orlických horách, Dobruška, 

Opočno, Týniště nad Orlicí, Borohrádek, Kostelec nad Orlicí, Vamberk, Solnice a 

v neposlední řadě i samotné centrum Rychnovska, Rychnov nad Kněžnou. Dále se na území 

Rychnovska nachází sedmdesát jedna obcí.  

Důležitá je i neopomenutelná blízkost polských hranic, která se táhne po celé 

severovýchodní  délce tohoto území. Tím je zapříčiněno poměrně masivní šíření polských 

obyvatel na území České republiky (Rychnovska). Důvodem silného šíření na naše území je 

možnost zaměstnání.       

6.2 Územní vyspělost Rychnovska – průmysl 

V níže uvedené tabulce Tab. 2 byl proveden seznam firem ve zvolených městech 

disponujících na území Rychnovska. Právě tyto firmy mají možnost zaměstnat nejen místní 

obyvatelstvo, ale také velmi ochotně zaměstnají levnou pracovní sílu z Polska, Slovenska či 

Ukrajiny. Právě tito imigranti, kteří nemají práci ve své rodné zemi chtějí zvýšit svůj životní 

komfort. Jestliže ve své domovině nemají práci, tím pádem do jisté míry ani finanční 

prostředky na živobytí, je zde vysoká pravděpodobnost, že neměli ani dostatek finančních 

prostředků na zdravotnickou péči. Proto zde vzniká problém přirozeného šíření infekčních 

nemocí ze strany cizinců na obyvatele České republiky. Neopomenutelným faktorem, co se 

týče přirozeného šíření infekčních nemocí je umístění Uprchlického zařízení v Kostelci nad 

Orlicí.  
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Tab. 2 Průmyslová odvětví ve vybraných městech na Rychnovsku 

Vybrané město  Název firmy  Výrobky 

VAMBERK 

Řetězy Vamberk, spol s r. o.  řetězy, ozubená kola 

Vaspo Vamberk s. r. o.  
prototypové stroje, montážní 

linky 

ESAB Vamberk  svařovací a řezací technika 

Pewag  
sněhové, technické a ochranné 

řetězy 

KOSTELEC NAD 

ORLICÍ  

Federal - Mogul  

Friction Products a. s.  
brzdové obložení  

Rojek dřevoobráběcí stroje a. s.  dřevoobráběcí stroje 

KVASINY Škoda Auto a. s.  osobní automobily 

RYCHNOV NAD 

KNĚŽNOU 
Assa abloy Rychnov  uzamykací systémy  

Dobruška 

KBA tiskové stroje  

Stuha a. s. Dobruška dekorativní stuhy 

Jech sedací soupravy  sedací soupravy 

OPOČNO Bohemilk, a. s. mlékárna 

TŘEBECHOVICE POD 

OREBEM 

Třebechovická slévárna a 

strojírna 

dřevěné modely, odlitky šedé 

litiny  

TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ 

Assa abloy Czech and Slovak, 

odštěpný závod FAB vehicle 

security  

automobilové zámky a klíče  

BOROHRÁDEK Seca - značkové palubky palubky 

ČASTOLOVICE  ISOVER Saint - Gobain 
tepelné, zvukové a protipožární 

izolace 

 

6.3 Rozmístění zdravotnických zařízení a lékáren na Rychnovsku  

V Níže uvedené tabulce číslo 3 jsou uvedena dostupná zdravotnická zařízení, spolu s 

umístěním lékáren na území Rychnovska.  

K posuzování umístění zdravotnického zařízení a lékáren na území Rychnovska byl zvolen 

parametr -  více jak 2000 obyvatel ve městě. V celkové sumě se takových měst na území 

Rychnovska nachází osm. Všechny parametricky vybraná města mají alespoň zdravotnické 

středisko nebo privátní ordinace. Lékárny jsou občanům dostupné ve všech vybraných 

městech. 

V Rychnově nad Kněžnou se dále v areálu oblastní nemocnice nachází Zdravotnická 

záchranná služba, která má dostupné veškeré výjezdové skupiny posádek.  

Zvolená vzdálenost do Hradce Králové má jediné opodstatnění a to je umístění odborných 

pracovišť ve fakultní nemocnici, která je na území Královéhradeckého kraje jediným 

zařízením.      
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Tab. 3 Rozmístění zdravotnického zařízení a lékáren 

Obec 

počet 

obyvatel v 

obci

Zdravotnické zařízení Lékárna 

Vzdálenost od 

Rychnova nad 

Kněžnou 

Vzdálenost 

od Hradce 

Králové 

Rokytnice v Orl. 

horách 2346
zdravotnické středisko 

17 km 57 km

Dobruška 6971 Poliklinika Dobruška 18 km 31 km

Opočno 3107 privátní ordinace 21 km 27 km

Týniště nad Orlicí 6316
privátní ordinace 

20 km 22 km

Borohrádek 2131 privátní ordinace 18 km 28 km 

Kostelec nad Orlicí 6220
privátní ordinace 

12 km 32 km

Vamberk 4699 privátní ordinace 6, 5 km 39 km 

oblastní nemocnice Rychnov nad 

Kněžnou a. s. 

Poliklinika Rychnov nad Kněžnou 

Poliklinika U Svatého Havla 

privátní ordinace 

Rychnov nad 

Kněžnou 
11587 39 km 

 

6.4 Rozmístění Hasičského záchranného sboru České republiky na území 

Rychnovska  

V tomto území plní úkoly spojené s HZS ČR ředitelství územního odboru v Rychnově  nad 

Kněžnou a stanice v Dobrušce. Tyto dvě stanice spadají pod organizační složku HZS ČR 

Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové.   

 

Obr.  6 Rozmístění stanic HZS ČR na území Rychnovska [autor] 
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6.5 Rozmístění územních odborů Policie České republiky na území 

Rychnovska 

Hlavní základna na Rychnovsku pro Policii České republiky je v Rychnově nad Kněžnou. 

PČR v Rychnově nad Kněžnou  pod ní spadá obvodní oddělení Policie v Kostelci nad Orlicí, 

v Dobrušce, kam spadá i stanice v Opočně, dále obvodní oddělení v Týništi nad Orlicí a 

v Rokytnici v Orlických horách.  

Organizační složka Policie České republiky v Rychnově nad Kněžnou je Krajské 

ředitelství Policie Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové.  

 

Obr.  7 Rozmístnění policejních stanic na Rychnovsku [autor]  
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7  ANALÝZA A HODNOCENÍ EPIDEMIOLOGICKÉHO STAVU NA 

RYCHNOVSKU 

 

Zkoumaná data byla získána na veřejných webových stránkách Ústavu zdravotnických 

informací a statistiky ČR. Zde jsou podrobné statistické informace pro jednotlivé kraje 

uvedeny v ročních zprávách, tedy i pro Královéhradecký kraj (resp. Rychnovsko).  

Uvedená data byla zhodnocena v rozmezí roků 2007 až 2011.  

Nejprve byla data vyjádřena číselně do tabulky č. 3, dále pak graficky, viz obr. 6.  

Z grafu vychází jednoznačně nejvyšší počet výskytů pro jiné infekce způsobené 

salmonelami a ve druhém případě pro infekční nemoc způsobenou planými neštovicemi. Tyto 

infekční nemoci se vyskytují v řádech stech výskytů pro jednotlivá léta. Ostatní infekční 

nemoci mají mizivý až nulový výskyt na území Rychnovska.  

 

Tab. 4 Číselný výskyt infekčních nemocí v letech 2007 – 2011[ data použita z Ústavu zdravotnických 

informací a statistiky ČR]  

Typ infekční nemoci  
Výskyt v roce  

2007 2008 2009 2010 2011 

jiné infekce způsobené salmonelami 209 138 141 130 129 

Shigellasis 2 0 2 2 0 

spála 8 8 10 3 11 

virová encefalitida přenášená 

klíštěty 2 3 1 1 1 

plané neštovice 388 604 187 570 319 

akutní virová hepatitida B 1 0 0 0 2 

virová hepatitida ostatní 1 3 4 6 3 

epidemický zánět příušnic  1 0 2 0 19 

tuberkulóza  7 4 7 4 0 

dávivý kašel 0 6 3 3 0 

akutní virová hepatitida A 0 3 0 0 2 

bakteriální meningitida 0 1 2 0 0 

Lymeská nemoc 0 0 0 0 17 
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 Obr.  8 Grafické vyjádření výskytu infekčních nemocí na Rychnovsku v letech 2007 – 2011 [autor] 

 

 

Od roku 2007 do roku 2011 dle dostupných dat Ústavu zdravotnických informací a 

statistiky ČR z grafu jasně vyplývá, že nejrozšířenějšími nemocemi co do počtu nakažlivých 

nemocí jsou plané neštovice a jiné infekce způsobené salmonelami. Ostatní vyjádřené nemoci 

v číselném zastoupení mají spíše zanedbatelné hodnoty ve všech uvedených letech provedené 

analýzy.  
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8 OCHRANA OBYVATELSTVA V DOBĚ EPIDEMIE NA ÚZEMÍ 

RYCHNOVSKA  

 

V době ohrožení biologickým nebezpečím jsou velmi nutná preventivní opatření a 

připravenost zranitelného obyvatelstva, aby se následně snížil nebo minimalizoval dopad na 

zdraví a životy civilního obyvatelstva. 

Nejdůležitějším krok z pohledu ochrany obyvatelstva je včasné varování a identifikace 

biologické látky, následně improvizovaná ochrana a zdravotnická ochrana ke snížení 

následků. Vzhledem k obtížné identifikaci B-agens by prvotním příznakem napadení byl 

velký počet nemocných s neočekávaným průběhem onemocnění, a to bez ohledu, zda se jedná 

o biologický útok.  

Včasným prokázáním konkrétního typu B-agens se urychlí včasné použití ochranných 

prostředků pro jednotlivce, ukrytí s filtrační ochranou, zabezpečení nezávadné vody a 

potravin.   

Prvotní složkou v ochraně proti biologickým zbraním je zdravotní a lékařská péče. 

Součástí péče jsou preventivní opatření proti šíření infekčních chorob, hygienická, 

zdravotnická a lékařská péče pro ty, kdo onemocněli. V případě napadení biologickými 

zbraněmi je nutné zdravotnickou péči orientovat na konkrétní situaci.  

Je možné, že by mohlo dojít k situaci, kdy by zdravotnický personál byl zasažen zbraněmi 

hromadného ničení. Tím pádem by se situace mohla ještě více zkomplikovat.
53

  

8.1 Varování obyvatelstva 

Vzhledem k nebezpečným vlastnostem B – agens, které tím pádem komplikují obtížnou 

identifikaci je nutné včasné varování civilního obyvatelstva.  

Problém B – agens je, že poměrně malé množství dokáže napáchat velké škody a navíc se 

zpožděným účinkem. Cíl zamezit šíření infekce napříč cílovou populací je důležitý systém 

včasného varování. Vše je možné díky okamžitému přijetí ochranných opatření proti B – 

agens ve formě aerosolu, tzn. nasazení ochranných masek, případně vyhledání nejvhodnějšího 

úkrytu.   

                                                 
53

 [7] str. 103-104 
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Součástí celého systému jsou následná opatření, jako dekontaminace, ošetření vody, 

likvidace kontaminovaných potravin. Důležitá je i informace, kde a kdy vypukly případy 

onemocnění, aby se zabránilo dalšímu šíření infekčních B – agens.  

Významné je varování v případě, že již došlo k šíření infekce, ale nedošlo k onemocnění. 

To znamená dobu, kdy je nutné nasadit adekvátní medicínská opatření. V tomto případě je 

nutná včasná izolace infikovaných osob k zamezení dalšího šíření infekce. Jakmile choroba 

vypukne, je důležitá rychlá identifikace B – agens a diagnostika nemocných k nasazení 

účinných medicínských opatření a správném zhodnocení účinků a následků útoku.
54

  

Varování obyvatelstva  je komplexní souhrn organizačních, technických a provozních 

opatření zabezpečující včasné předání varovné informace o reálně hrozící nebo již vzniklé 

mimořádné události nebo krizové situaci obyvatelstvu.  

V tomto případě by se jednalo o všeobecnou výstrahu, která by byla dále doplněna verbální 

informací s konkrétním ohrožením a dalšími pokyny obyvatelstvu. Jednalo by se o varovný 

signál charakterizován kolísavým tónem po dobu 140 sekund, kdy je motor rotační sirény 

opakovaně na dobu 4 sekund zapínán a na dobu 3 sekund vypínán. Elektronická siréna a 

místní rozhlasy vytváří signál kombinací tónu 180 Hz a 400 Hz elektronickým generováním 

nebo reprodukcí zvukového souboru.
55

   

 

Obr.  9 Všeobecná výstraha - rotační siréna [13] 

 

Na elektrických sirénách a místních rozhlasech je varovný signál po jeho skončení doplněn 

verbální informací.  

 

                                                 
54

 [7] str. 109-110 

55
 [8] str. 11 
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Obr.  10 Všeobecná výstraha - elektronická siréna, místní rozhlas [13] 

 

8.2 Vyrozumění obyvatelstva 

Vyrozumění je komplexní souhrn organizačních, technických a provozních opatření 

zabezpečujících včasné předání informací o hrozící či již vzniklé mimořádné události nebo 

krizové situaci orgánům krizového řízení, orgánům státní správy a samosprávy, právnickým 

osobám a podnikajícím fyzickým osobám dle havarijních nebo krizových plánů.  

Účelem vyrozumění je co nejrychleji zaktivovat osoby určené pro řízení a provádění 

preventivních opatření nebo opatření k odstranění následků mimořádné události a řešení 

krizové situace.  

Dorozumívání jsou: orgány územních samosprávných celků, významné státní instituce, 

příslušné složky IZS, významné ohrožující objekty, další významné objekty zabezpečující 

plnění úkolů vyplývajících z havarijního nebo krizového plánu.  

Komunikační prostředky pro svolání výše uvedených jsou: telefonní spojení v pevné síti, 

telefonní spojení v sítích mobilních operátorů, rádiové spojení, elektronická pošta, datové 

přenosy, osobní přijímače (pagery).  

Pro potřeby vyrozumívání obyvatelstva se využívá systému AMDS (Automated Message 

Delivery Systém), což je automatický systém odesílání hlasových zpráv.
56

  

8.3 Nález B – agens v zevním prostředí (v ovzduší) 

Biologické napadení může být specifickými znaky docela dobře rozpoznatelné. 

Charakteristickými znaky pro podezření na biologický útok jsou:  

 aerosoly nebo oblaka prachu, rozptylovaného z vozidel, plavidel, letadel, 

raket nebo kontejnerů umístěných na balonech, padácích 

 výbuchy dělostřelecké nebo letecké munice, lišící se od trhavé nebo tříštivé 

munice hluchým zvukem výbuchu a šířením aerosolu 

                                                 
56

 [8] str. 16 
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 přítomnost neoprávněných osob v zařízeních souvisejících s potravinami, 

krmivem, vodou, ventilační systémy 

 nálezy podezřelých nádob s kapalinami a prášky, navíc obsahující různé 

rozprašovací systémy 

 nálezy kapalin a pevných substancí podezřelého původu uvnitř i vně 

potenciálních citlivých zásahových objektů  

 neobvyklé chování zvířat, nemocných nebo uhynulých živočichů všeho 

druhu
57

 

 

8.4 Telefonní kontakty na tísňová volání   

V době mimořádné události nebo krizové situaci je nutné brát na zřetel, že tísňové linky 

jsou s největší pravděpodobností přetíženy, proto na tato čísla je vhodné volat pouze 

v nezbytně nutných a život ohrožujících případech.  

 

V České republice je zavedeno pět čísel tísňového volání, viz tabulka č. 5.  

 

   Tab. 5 Telefonní kontakty na tísňové linky 

150 Hasičský záchranný sbor 

155 Zdravotnická záchranná služba 

158 Policie České republiky 

156 Městská policie 

112 jednotné evropské číslo tísňového volání 

 

 

8.5 Fyzická ochrana jedince proti biologickým zbraním 

Pro ochranu jednotlivce je důležitá ochrana dýchacích cest (ochranné masky). Ochranné 

masky české a slovenské výroby jsou vynikající dostupnou ochranou proti plynům, parám 

toxických látek a B – agens a zároveň jsou vybaveny protidýmovou vložkou poskytující 

ochranu proti aerosolům toxických látek a B – agens.
58
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Obr.  11 Ochranná maska M – 10M [14]   

 

Civilní obyvatelstvo může částečně ochranu těla nahradit pomocí improvizovaných 

prostředků. Například: pláštěnkami, vysoké boty (holínky), gumové (kožené) rukavice, 

návleky, sáčky, atd. Oblast očí lze chránit například lyžařskými brýlemi a dýchací cesty 

navlhčeným kapesníkem nebo ručníkem. Důležité je použít materiály, které špatně 

propouštějí plyny, páry případně chrání před aerosolovými částicemi. Samozřejmostí je co 

možná nejlepší utěsnění v oblasti končetin, aby nedocházelo k proniknutí škodlivých látek dál 

k tělu.  

Obyvatelé se mohou ve vlastním zájmu vybavit pro osobní potřebu ochrannou maskou a 

zakoupit v jakékoli prodejně s armádními potřebami za poměrně dostupnou cenu.  
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Obr.  12 Improvizovaná osobní ochrana při použití radiologické, chemické nebo biologické zbraně 

[autor] 

 

 

Obr.  13 Použití kožených rukavic, v okolí rukávů možnost stažení suchými zipy [autor] 
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Obr.  14 Zakrytí obličeje multifunkčním šátkem, kuklou – nejlépe namokřenou, kolem očí lyžařské 

brýle [autor] 

 

 

 

 

Obr.  15 Zakrytí obličeje - boční profil [autor] 
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Obr.  16 Vysoké boty, v oblasti holeně omyvatelné, možnost stáhnutí přaskou nebo gumičkou [autor] 

 

 

Co se týká ukrytí obyvatelstva nebo-li kolektivní ochrany, tak v současné době je kladen 

důraz na improvizované úkryty budované svépomocí, které mohou poskytnout jen částečný 

stupeň ochrany proti parám, plynům toxických látek včetně látek uvolněných při 

průmyslových havárií, případně proti B – agens.
59

  

 

8.6 Evakuace 

Evakuace je zabezpečení a přemístění osob, zvířat, předmětů kulturní hodnoty, 

technického zařízení, strojů a materiálu k zachování nutné výroby a nebezpečných látek 

z míst ohrožených mimořádnou událostí do míst, která zajišťují pro evakuované obyvatelstvo 

náhradní ubytování a stravování, pro zvířata ustájení a pro věci uskladnění.  

                                                 
59
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O evakuaci se lidé dozvědí prostřednictvím vysílání Českého rozhlasu, České televize, 

případně z místního veřejného rozhlasu. Je nutné respektovat nařízený způsob evakuace, aby 

nedošlo ke zbytečné panice a dopravním problémům.  

V případě vyhlášení evakuace je nutné dbát pokynů opuštění bytu a s sebou si vzít 

evakuační zavazadlo a dostavit se do evakuačního střediska.
60

  

 

8.6.1 Evakuační zavazadlo 

Obsahem evakuačního zavazadla (batoh, kufr, cestovní taška s uvedeným jménem a 

adresou majitele) by měly být tyto věci: 

 základní trvanlivé potraviny 

 pitná voda 

 jídelní potřeby 

 osobní doklady 

 peníze 

 pojistné smlouvy 

 cennosti 

 přenosné rádio s náhradními bateriemi 

 mobilní telefon s nabíječkou 

 toaletní a hygienické potřeby 

 léky 

 svítilna 

 náhradní prádlo 

 oděv, obuv pro dané roční období  

 pláštěnka 

 spací pytel / přikrývka 

 kapesní nůž 

 zápalky 

 šití a ostatní drobnosti
61
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61
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Obr.  17 Evakuační zavazadlo [autor] 

8.7  Hygiena  

Z pohledu prevence před účinky B – agens jsou hygienická opatření prevencí případně 

zábranou přirozeného či záměrného šíření patogenních mikroorganismů. Vše je obtížné 

dodržet, protože v době přírodních katastrof dochází k narušení nebo vyřazení služeb a 

infrastruktury. Narušení dopravní sítě znemožňuje dopravit potraviny a léky. Narušení 

zásobování vodou a odpadní systém zvyšuje riziko šíření infekce.
62

  

Veškeré aspekty nepohodlí obyvatelstva, nedostatečné dodržování hygieny, nedostatek 

potravin a spánku narušují imunitní systém a zvyšují riziko vypuknutí epidemie. Proto je tento 

stav obtížný rozpoznat od útoku biologickými zbraněmi.
63

  

 

8.7.1 Hygiena potravin 

Zasažení organismu prostřednictvím potravinového řetězce je významný účinek 

biologických agens. Potraviny se snadno kazí a vyžadují pečlivé zacházení a technická 

zařízení pro celou dobu životního cyklu potravin.  
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Nedostatky v hygieně potravin za běžných podmínek, stejně jako v případě utajeného 

útoku B – agens mohou způsobit vážné otravy nebo epidemie. Důležité je používání ledniček 

pro uskladnění potravin nejlépe v rozmezí teplot  5° - 8° C v těchto teplotách patogenní 

mikroorganismy nerostou.  

Čerstvě připravené potraviny musí být uchovány za teplot 8° C nebo krátkodobě nad 60° 

C, v tomto případě se mikroorganismy nejsou schopny rozmnožovat.  

Důležité je skladování např. mouky, cukru, rýže, krup, těstovin, čaje, koření v podmínkách, 

aby se do balení nedostaly myši a krysy, které by mikroorganismy pomocí výkalů a sekretů 

do potravin vnesly.  

Potřebná je i čistota a kontrola skladových zařízení. Neopomenutelnou součástí hygieny 

potravin je dokonalý zdravotní stav personálu ve stravovacích zařízení s potřebnou úrovní 

hygieny vlastní technologie při přípravě stravy.
64

  

8.7.2 Hygiena vody 

Voda, která je určena k pití, přípravě stravy, osobní hygieně a pro veškeré zdravotnické 

účely musí být naprosto nezávadná. V opačném případě hrozí riziko vzniku závažných infekcí 

nebo vypuknutí epidemie. V případě krizové situace je nutno brát na vědomí, že voda je 

závadná. Je zde možnost zásobování balenou vodou, ale to je do jisté míry též omezené.  

V době, kdy by nastala epidemie, případně ohrožení B – agens by se lidé měli předzásobit 

tabletovými dezinfekčními prostředky pro jednotlivce, nebo by jim tyto prostředky měla 

poskytnout krajské hygienická stanice. Těmito přípravky by do značné míry dali lidé ochránit 

před rizikem nakažení infekcí. Jedním z těchto dezinfekčních přípravků je například 

Dikacid.
65

  

 

Obr.  18 Dezinfekční přípravek vody – Dikacid [15] 
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9 NÁVRH PŘÍRUČKY PRO OBYVATELSTVO V PŘÍPADĚ 

VÝSKYTU EPIDEMIE NEBO ZNEUŽITÍ B – AGENS 

  

Příručka obsahuje celkem čtrnáct doporučení, jakým způsobem by se civilní obyvatelstvo 

mělo chovat v době výskytu ohrožení epidemií způsobené především úmyslným útokem na 

civilisty – rozšíření B – agens. Součástí textu jsou i snadno napovídající obrázky, které mají 

občanovi i bez velkého studování napovědět, jakým způsobem se zachovat.   

Cílem příručky je včasná osvěta a preventivní opatření obyvatelstva při nečekaných 

mimořádných situací tak, aby došlo k co nejmenším ztrátám na životech a zdraví 

obyvatelstva.  

Příručku by každý obyvatel měl k dispozici díky hromadnému rozeslání městských a 

obecních zpravodajů, kde by byl text a následná poučení vložena například formou přílohy. 

Městské a obecní zpravodaje by se občanům zdarma vkládaly do domovních schránek. 

Náklady spojené s tiskem a rozesláním příručky by hradily obce na území Rychnovska. 

Distribuce k občanům by probíhala buď prostřednictvím České pošty, eventuélně 

prostřednictvím Sdružení dobrovolných hasičů. Příručku je také možné umístit na webové 

stránky a úřední desky měst a obcí.  

Text příručky je vhodný ke vzdělávání žáků a studentů základních a středních škol. 

Zároveň by bylo reálné použití textu nejen pro osvětu civilního obyvatelstva na Rychnovsku 

ale i po celém území České republiky.   

Veškeré individuální úpravy pro seniory nebo pro lidi zrakově postižené jsou možné. 

Především úprava velikosti písma nebo převedení do Braillova písma. Další z důležitých 

aspektů je i volba barvy pozadí. V tomto případě by bylo nejlepší volit svítivě žlutou barvu na 

celé pozadí textu, nebo jiné decentně zářivé barvy a to z důvodu rychlého hledání 

v domácnosti (např. v šuplíku). Celý text by měl být vytisknut na kvalitním a odolném papíru 

proti namoknutí.     
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1. Nejdůležitější telefonní čísla tísňového 

volání  

 

150  Hasičský záchranný sbor  

155  Zdravotnická záchranná služba  

156  Městská policie  

158  Policie České republiky 

 

2. Jaké tísňové číslo volat v případě 

konkrétní události v době epidemie 

 

 Ohrožení životů a zdraví volejte linku 155 

 

 Při výskytu/nálezu podezřelého předmětu 

(eventuálně velkého množství uhynulých 

zvířat – ptáků) volejte 158 (156) nebo 150 

 

 V případě ohrožení bezpečnosti a majetku 

obyvatelstva volejte 158 

 

 

3. Netelefonujte na tísňové linky zcela 

zbytečně, ohrožuje životy a zdraví 

ostatních volajících, kteří pomoc nutně 

potřebují!!! 

4. Zapněte si televizor nebo rozhlas, kde se 

dozvíte bližší pokyny k situaci. Pokyny 

je možné zaslechnout i v místním 

obecním rozhlase.  

   

 

5. Pokud se nacházíte v budově, kde je 

zapnutá ventilace nebo klimatizace, 

neprodleně se ji snažte vypnout.  

 

 

 

6. Zavřete okna a dveře a snažte se je 

maximálně utěsnit například lepicí 

páskou.   

 

        

 

7. Nebuďte lhostejní k seniorům nebo 

invalidům, za každou cenu se jim 

pokuste pomoci!!! 
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8. Při nálezu podezřelého biologického 

materiálu ihned informujte Hasičský 

záchranný sbor nebo Policii České 

republiky.  

 

 

 

9. V žádném případě se biologického 

materiálu nebo uhynulých zvířat 

nedotýkejte,  zamezte, aby se do okolí 

dostali děti a domácí zvířata.  

 

10. Dbejte pokynů složek Integrovaného 

záchranného systému (Hasičský 

záchranný sbor, Zdravotnická záchranná 

služba, Policie České republiky). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Pokud uslyšíte výzvu k evakuaci, 

sbalte si evakuační zavazadlo, 

zabezpečte byt/dům a dbejte pokynů 

z místního rozhlasu nebo vysílání 

v televizi.  

        

12. Varování obyvatelstva v případě 

výskytu B – agens je hlášeno 

všeobecnou výstrahou doplněné 

verbální informací.  
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13. V době epidemie nebo úniku 

nebezpečných B – agens66 je nutné 

dodržovat osobní hygienu (mytí rukou), 

být ostražití při konzumaci pitné vody 

– konzumujte raději balenou vodu, 

dále nutné dodržování hygieny při 

přípravě jídel a pokrmů.   

 

    

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
66

 B-agens: Biologická agens, biologické zbraně 

 

14. V případě výzvy použijte  

improvizovaných prostředků na 

zakrytí těla například pláštěnky, holínky, 

kožené rukavice, návleky a v místech 

končetin dbejte na řádné utěsnění, oblast 

očí lze chránit například lyžařskými 

brýlemi a dýchací cesty navlhčeným 

kapesníkem nebo ručníkem.  

 

 

 

 



- 54 - 

 

10 ZÁVĚR 

 

Téma výběru diplomové práce a jeho zaměření měl jednoduchý podtext. Nastínit ochranu 

obyvatelstva, respektive vzdělání, či jeho osvětu na zvolené téma. Hlavním důvodem tvorby 

bylo především ochrana zdraví a životů civilního obyvatelstva.  

Ke zpracování diplomové práce mě do značné míry pomohly studijní stáže. Jednak u 

Hasičského záchranného sboru v Hradci Králové, tak studijní stáž v Belgii, v hlavním městě 

Bruselu, kde sídlí NATO.  

      Cílem diplomové práce bylo analyzování výskytu infekčních nemocí, které se dle 

dostupných dat od roku 2007 až do roku 2011 na Rychnovsku vyskytly. Analýza byla podle 

výsledků zhodnocena.  

Součástí diplomové práce byly odborné termíny k základům epidemiologie, vysvětlení 

termínů B – agens, bioterorismus, přehled související legislativy, která základem vychází z 

Ženevských úmluv, řídící orgány v době epidemie, seznámení se s územím Rychnovska – 

geografické údaje, vyspělost území, rozmístění stanic Hasičského záchranného sboru, stanic 

Policie ČR a Zdravotnické záchranné služby spolu s dostupností lékáren včetně uvedení 

vzdáleností z daných lokalit buď do Rychnova nad Kněžnou nebo do Hradce Králové.   

Hlavním cílem diplomové práce bylo vytvoření podrobné příručky pro civilní 

obyvatelstvo, která by měla sloužit jako prevence nebo osvěta obyvatelstvu v případě výskytu 

infekčních nemocí přirozeným způsobem nebo násilným – bioterorismem. V této části jsou 

detailně vysvětleny způsoby ochrany obyvatelstva v době epidemie, které byly následně 

v příručce zkráceny pro rychlé použití.  

Příručka je zpracována tak, aby ve čtrnácti krocích poučila civilní obyvatelstvo. Je 

obohacena jednoduchými obrázky, které by měly nahradit v případě výskytu mimořádné 

události podrobnému studování textu. Příručka by měla být k dispozici každému občanovi do 

domovních schránek. Náklady spojené s tiskem a distribucí by hradily obce na území 

Rychnovska. Distribuci příručky by měla na starost Česká pošta, eventuélně Sdružení 

dobrovolných hasičů.   

Po zpracování diplomové práce je nutno podotknout, že v ohledu na B – agens je velmi 

nutný vývoj a výzkum co se týká detekce, protože jedině včasné identifikování látky může 

civilnímu obyvatelstvu zachránit zdraví nebo holý život. S ohledem na identifikaci látek, 

jejich pojmenování a dalších charakteristik je možné detailní zpracování odborných příruček 

jak pro odbornou veřejnost, tak pro laickou. 
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Příručku je možné univerzálně použít nejen na území Rychnovska ale i po celém zbytku 

České republiky.   

Součástí prevence nebo osvěty civilních obyvatel jsou i ekonomické zájmy území, 

především v souvislosti silného zastoupení automobilového průmyslu a příbuzných odvětví na 

území Rychnovska, které by mohlo při vypuknutí epidemie zásadním způsobem ovlivnit jeho 

fungování. Poučené obyvatelstvo by tak mohlo zásadně snížit i ekonomické ztráty. Dále nelze 

opomenout i funkčnost ostatních kritických infrastruktur, které by jistě omezily chod a 

bezpečnost území Rychnovska.  
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