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ANOTACE 

CYRUS, P. Chemické a biologické prostředky hromadného ničení. Diplomová práce. 

Ostrava: VŠB-TU, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2008. 83 s. 

Předložená práce se zabývá možnou ochranou před účinky chemických a biologických 

prostředků hromadného ničení. Úvodní kapitola charakterizuje rozdíly mezi zbraněmi 

hromadného ničení, poté následuje seznámení s legislativními požadavky. Navazující kapitoly 

popisují jednotlivé prostředky, jejich historii, vlastnosti a klasifikaci. Dále se autor zabývá 

možnostmi zneužití prostředků teroristy a možnými způsoby ochrany proti nim. 
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ANNOTATION 

CYRUS, P. Chemical and Biological Means of Mass Destruction Thesis. Ostrava: VŠB- TU, 

2008. 83 p. 

This thesis is focused on the possible protection from effects of chemical weapons and 

biological agens of mass destruction. At first there is a determination of differences between 

mass destruction weapons. Subsequently this thesis attends to acquainting with the legislative 

requirements.  Following chapters are describing individual agens, their history, 

characteristics and classification. The author also deals with misuses of agens by terrorists and 

protection types at the end of this thesis. 
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1 Úvod do problematiky 
 

Bylo to jednoho všedního dne, kdy do obchodního centra v Ostravě vstoupil člověk 

s visačkou zaměstnance. Procházel volně mezi zákazníky a ošetřoval postřikem okrasné 

rostliny, které zdobily prodejní místa a chodby. Nikomu nebyla činnost brigádníka nápadná. 

Zanedlouho dokončil svou práci, došel k východu a tiše zmizel. Tato situace se odehrávala ve 

stejný den a v přibližně stejnou dobu i v jiných obchodních centrech v Praze, Brně a Plzni.   

Po pár dnech hlásí zdravotnická zařízení z různých míst republiky výskyt morového 

onemocnění a to v několika případech. Ihned zasedá Ústřední krizový štáb, který spolu 

s ministerstvy a státními úřady realizuje opatření podle krizových plánů, určených k řešení 

takovéto situace.  

Během dalších dnů byly nemocnice v Ostravě, Brně, Praze zaplněny stovkami pacientů, 

u kterých byla nemoc potvrzena. Nemoc si již také vyžádala několik lidských obětí, neboť 

mortalita u neléčené plicní a septické formy moru je 100%. Kapacitní možnosti 

nemocničních zařízení a polních nemocnic byly vyčerpány. Docházejí zásoby antibiotik. 

České republice se snaží pomoci i několik zahraničních organizací, které poskytují 

zdravotnický materiál. S přibývajícími dny umírá stále více lidí, život ve městech je 

ochromen a epidemie moru není u konce.  

STOP! Raději tento smyšlený scénář ukončím a snad se nikdy neuskuteční. Ale takhle by 

mohla vypadat situace, pokud by extrémistickou nebo teroristickou skupinou došlo k zneužití 

chemických a biologických prostředků hromadného ničení. 

U laické veřejnosti se pozapomnělo na chemické a biologické zbraně. Ty ale, přitom ve 

srovnání s ostatními zbraněmi, jsou rozmanitější a představují mnohem větší nebezpečnost. 

Pro nepřipravenou populaci mají často fatální následky. V celé šíři byly a jsou v pozornosti 

zpravidla jen výzkumných a vývojových pracovišť. Často jde o výzkum utajovaný a nestává 

se součástí politiky jednotlivých států. Pokud ano, potom jako problematika účinné ochrany 

a léčby následků.  
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2 Cíl práce 
 

Kategorizovat chemické a biologické prostředky hromadného ničeni. Charakterizovat jejich 

fyzikální, chemické a toxikologické vlastnosti. Analyzovat možnosti použití těchto prostředků 

v současnosti a navrhnout optimální metody a způsoby ochrany proti jejich účinkům.   
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3 Rešerše 
 

Za účelem podrobného a hlubšího prozkoumání problematiky chemických a biologických 

prostředků hromadného ničení, bylo nutné nalézt dostatečný počet literárních pramenů. 

Zdrojem informací pro rešerši mi byla Ústřední knihovna VŠB-Technické univerzity Ostrava, 

Moravskoslezská vědecká  knihovna v Ostravě a internet. 

Při tvorbě své diplomové práce jsem se tedy seznámil touto odbornou literaturou: 

MATOUŠEK J., LINHART P., CBRN Chemické zbraně. 1. vyd. SPBI 2005, 151 s. ISBN 80-

86634-71-X 

Monografie shrnuje odborné poznatky a detailní informace o chemických zbraních, jejich 

vlastnostech a možnostech použití. Popisuje hlavní formy a metody chemického terorismu 

a seznamuje čtenáře s aktivitami, které se snaží o zákaz vývoje, výroby a hromadění 

chemických zbraní. 

 

PRYMULA R. A KOL., Biologický a chemický terorismus - Informace pro každého. vyd. 1., 

GRADA, 2002, 152 s. ISBN: 80-247-0288-6 

Publikace prezentuje současné možnosti použití biologických agens a chemických látek. 

Uvádí klasifikaci, zástupce a důvody zneužívání biologických a chemických zbraní. Stěžejní 

část knihy tvoří popis možných rizik při použití chemických a biologických zbraní 

v ozbrojených konfliktech. 

 

SLABOTINSKÝ J., BRÁDKA S., Ochrana osob při chemickém a biologickém nebezpečí. 

vyd. 1., SPBI 2006, 109 s. ISBN 80-86634-93-0 

Kniha uvádí nejzákladnější charakteristiky nebezpečných látek. Seznamuje s problematikou 

ochrany osob proti životu nebezpečným chemickým a biologickým látkám a vysvětluje 

základní pojmy z oblasti toxikologie. Podrobněji popisuje způsoby dekontaminace a členění 

ochranných prostředků. 

 

MATOUŠEK J., LINHART P., BENEDÍK J., CBRN Biologické zbraně. 1. vyd. SPBI 2007, 

186 s. ISBN 978-80-7385-003-6 

Publikace obsahuje odborné poznatky a informace o biologických zbraních, jejich 

vlastnostech a možnostech použití. Detailněji informuje o virech, toxinech, rickettsiích, 
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houbách a o principech zdravotnické i technické ochrany. Seznamuje čtenáře s aktivitami, 

které se snaží o zákaz vývoje, výroby a hromadění biologických zbraní. 

 

Publikací zabývající se problematikou chemických a biologických zbraní je nepřeberné 

množství. Některé charakterizují problematiku z obecného hlediska, jiné se zabývají popisem 

chemických a biologických zbraní podrobněji. Podrobnějším zkoumáním jsem také zjistil, že 

jednotliví autoři se navzájem inspirují.  

Největším přínosem mi byla literatura [6], z které jsem čerpal obecné informace 

o chemických a biologických prostředcích. Publikace [7] mi velmi pomohla s problematikou 

ochrany osob při jejich zasažení.  
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4 Prost ředky hromadného ni čení  

4.1 Definice ZHN 

Zbraně hromadného ničení (ZHN) jsou zbraně, které jsou navržené tak, aby byly schopny 

usmrtit velké množství lidí nebo způsobit velké materiální škody. Jsou určeny k ničení 

civilních i vojenských cílů a zpravidla konstruovány tak, že to znemožňuje či velmi ztěžuje 

jejich taktické užití proti čistě vojenským cílům. Mezi zbraně hromadného ničení řadíme 

jaderné, chemické a biologické zbraně. Někdy se uvádějí zkratkami ZHN, ABC nebo i u nás 

užívanou anglickou zkratkou NBC. Jejich obecnou charakteristikou je enormní nebezpečnost, 

mohutná účinnost podle jejich charakteru, zneužitelnost a dalekosáhlé následky pro 

nepřipravenou populaci. [2] 

4.2 Fenomén CBRNE 

ZHN byly ústředním tématem zahraniční politiky velmocí po většinu dvacátého století. Po 

skončení studené války získala tato oblast zcela novou dimenzi.[11] Snížila se 

pravděpodobnost globální apokalyptické války mezi velmocemi a došlo k pozitivním 

posunům v odzbrojování. 

Vývoj světových událostí v posledních letech ale opětovně k těmto zbraním obrátil pozornost. 

Reakce a chování teroristických skupin totiž ukazuje, že zbraně neslouží jen pro přímý 

válečný střet, ale zákeřné napadení bezbranného civilního obyvatelstva, které jako rukojmí je 

použito k vydírání vlád a prosazování jiného vidění světa. Ve světě byl zaveden nový pojem 

CBRNE zbraně – CBRNE (Chemical, Biological, Radiological, Nuclear, Explosive) 

terorismus. 

Pojmu CBRNE se používá ve spojitosti s prostředky chemickými, biologickými, 

radiologickými, jadernými a explozivními (dříve vyvíjených pro potřeby ZHN), které lze 

zneužít např. při teroristickém útoku na civilní populaci. Nutno podotknout, že se nejedná 

jenom o prostředky, kterým se říká zbraně hromadného ničení, ale jde o veškeré nezbraňové 

materiály, metody a prostředky sloužící k vlastní výrobě ZHN, supertoxické sloučeniny, 

vysoce infekční biologické látky. Ve své práci je shrnuji pod pojem prostředky hromadného 

ničení. 
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4.3 Charakteristika  

Jednotlivé druhy prostředků hromadných ničení (dále PHN) se ve značné míře odlišují 

v letálních vlastnostech, destruktivní síle, realizovatelnosti ochrany a obrany a jejich 

potenciálních úkolech. [10] 

Z tohoto pohledu ústřední místo ve skupině zaujímají jaderné zbraně, které se vyznačují 

enormní destruktivní silou. Jsou však dosud mimo technologické možnosti většiny států a tím 

i mimo možnosti teroristických skupin. Jejich výzkum a výroba jsou příliš složité a extrémně 

nákladné. [10, 11] 

Vedle jaderných zbraní se stále více zviditelňují biologické a chemické zbraně, kterým se 

přisuzuje větší perspektiva. Jsou také předmětem mé diplomové práce a proto se o nich budu 

následujících kapitolách zmiňovat podrobněji. Chemické zbraně, nemají destruktivní účinky, 

naproti tomu se vyznačují prostorovým účinkem a zákeřností. Jejich hlavní složku povětšinou 

tvoří otravná látka. Jsou relativně jednoduše dosažitelné, ale jejich účinek je okamžitý 

a krátký. Možnost způsobit velký počet civilních obětí je tak omezena, protože útok těmito 

zbraněmi je logisticky i operačně velmi obtížný. [7, 10, 11] 

 

Tabulka 1 Srovnání charakteristik chemických, biologických a jaderných zbraní [2]    

 Chemické zbraně Biologické zbraně Jaderné zbraně 
Plocha < 10 km2 100-1000 km2 2-1000 km2 

Pokrytí/km 2 500-1000 kg 1-5 kg 10-100 kg 

Náklady/km2 600 USD 1 USD 100-1000 USD 

Doba působení Dny, týdny 
Hodiny (toxiny)  

týdny (Q-horečka) 
Roky (radioaktivní stopa) 

Forma plynná, kapalná, pevná Pevná, aerosol ionizující záření  

 

Porovnáme-li, podle tabulky č. 1, kterou uvádí Prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc. ve svých 

publikacích a kterou jsem si dovolil poupravit, tři typy zbraní z hlediska nebezpečnosti, jsou 

to paradoxně ty, o kterých se donedávna mluvilo nejméně - biologické zbraně. Jsou unikátní 

svou rozmanitostí. Řada různých původců nemoci může být použita jako biologická zbraň 

a každý může mít naprosto odlišný efekt. Původci se liší nakažlivostí, inkubační dobou, 

délkou přežívání v zevním prostředí, dávkou, průběhem a závažností vyvolané choroby. [6] 
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5 Legislativa 

5.1 Mezinárodní  právo 

Haagské konference  

Vývoj, produkce a použití biologických a chemických zbraní, které jsou dnes v centru 

pozornosti, jsou zakázány mezinárodními smlouvami. Počátky v této oblasti spadají do 

období dvou Haagských konferencí, v letech 1899 a 1907. Výsledkem těchto konferencí bylo 

přijetí úmluvy o zákonech a obyčejích pozemní války (Convention with Respect to the Laws 

and Customs of War on Land). Úmluva obsahuje  preambuli tzv. Martensovu klauzuli, která 

zdůrazňuje nutnost dodržovat zásadu lidskosti a odvolává se na obyčeje mezinárodního 

práva. [12] 

Martensova klauzule  

Dokud nebude moci být sepsán úplnější válečný zákoník, pokládají vysoké smluvní strany za 

prospěšné stanovit, že v případech, které nejsou pojaty v ustanoveních Řádu jimi přijatého, 

obyvatelstvo i válčící strany zůstanou pod ochranou a vládou zásad mezinárodního práva, jak 

jsou patrny ze zvyklostí existujících mezi civilizovanými národy, ze zákonů lidskosti 

a z požadavků veřejného svědomí.  

Ženevský protokol  

Prvním dokumentem, který se přímo týkal prostředků hromadného ničeni a znamenal velký 

posun, byl Ženevský protokol o zákazu chemických a bakteriologických zbraní z roku 1925 

(Protocol for the Prohibition of the Use in War of Asphyxiating, Poisonous or other Gases, 

and of Bacteriogical Methods of Warfare). Tento protokol navazoval a vyjasňoval článek 

č. 23 zmíněné Úmluvy o zákonech a obyčejích pozemní války [22], který zakazoval používání 

jedu nebo otrávených zbraní (…it is especially prohibited…to employ poison or poisonous 

arms). Ženevský protokol se stal základem pozdějších úmluv o chemických a biologických 

zbraní a jeho platnost byla potvrzena OSN. [2-4, 8] 

Úmluva o biologických zbraních  

Úmluva o zákazu vývoje, výroby a hromadění zásob bakteriologických (biologických) 

zbraních, a o jejich zničení (BTWC), byla schválena v roce 1972 a vstoupila v platnost o tři 

roky později. Úmluvu tvoří preambule a 15 článků pojednávajících o zákazu výroby, 

o hromadění, o závazcích jednotlivých států, o vzájemné spolupráci. Její výraznou slabinou je 

neexistence kontrolního mechanismu, který by dohlížel jak na zákaz výroby, tak zničení 
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stávajících zásob. Menším nedostatkem je, že nezakazuje jejich použití, což není nezbytné, 

protože zákaz použití biologických zbraní vyplývá z jiných platných norem, jako jsou 

Ženevské konvence a Ženevský protokol. [2-4, 8, 12, 14]   

Úmluva o chemických zbraních 

Úmluva o zákazu vývoje, výroby, skladování zásob a použití chemických zbraní, a o jejich 

zničení (CWC) byla přijata v roce 1993 a vstoupila v platnost v roce 1997. Sestavena je 

z preambule, 24 článků a 3 příloh. [3, 4, 8, 9, 13] 

Za hlavní pilíře úmluvy se považují: 

• Chemické odzbrojení 

• Nešíření CHZ 

• Asistence a ochrana proti CHZ 

• Mezinárodní spolupráce 

Na rozdíl od předchozí úmluvy je tato dohoda zaměřena na účel použití a na kontrolu 

prostřednictvím inspekcí, konaných v signatářských státech. Kontroly provádí ve vybraných 

civilních i vojenských objektech Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW). Režimu 

kontrol celosvětově podléhá cca 6.000 průmyslových zařízení. Inspekcí bylo od roku 1997-

2006 provedeno přes 2.500 v 78 státech. [12] 

Úmluva o chemických zbraních z roku 1993 stejně jako úmluva o biologických zbraních 

z roku 1972 jsou dokumenty, jejichž cílem je dosažení odstranění dvou ze tří kategorií PHN.  

Časovou posloupnost protokolů a smluv týkajících se této problematiky uvádím v příloze č.1. 

 

5.2 Národní legislativa 

Česká republika je signatářem Ženevského protokolu i obou výše uvedených úmluv. Jako 

země s bohatou tradicí ochrany proti chemickým, biologickým PHN, která nevlastní 

biologické ani chemické zbraně, vyvíjí aktivní činnost při jejich plnění. 

Legislativní požadavky jsou řešeny zákonem č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních 

souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní. Vyhláška 

č. 474/2002, kterou se provádí zákon č. 281/2002 sb., stanovuje povinnosti pro organizace při 

registraci a povolování nakládání s biologickými agens a toxiny. [17, 19] 

Dále jsou požadavky řešeny zákonem č. 19/1997 Sb. o některých opatřeních souvisejících se 

zákazem chemických zbraní a zákonem č. 249/2000 Sb., kterým se předchozí zákon mění. Na 

zákon také navazuje prováděcí vyhláška, konkrétně Vyhláška Ministerstva průmyslu 
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a obchodu č 50/1997 Sb. [16, 18] Orgánem odpovědným za provádění závazků je Státní úřad 

pro jadernou bezpečnost. [22]  

V roce 2000 byla přijata řada významných zákonů z oblasti krizového managementu 

a havarijního plánování (Sbírka zákonů, částka 73 ze dne 9. srpna 2000).  
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6 Chemické prost ředky 

Chemickými prostředky hromadného ničení jsou bezpochyby chemické zbraně. Pod pojmem 

chemické zbraně (dále CHZ) rozumíme otravné látky a technické prostředky jejich použití, 

určené k zasažení živé síly s cílem způsobit smrt nebo jiné poškození toxickými účinky 

otravných látek. [3] 

Otravná látka je každá chemická látka, která je dostatečně toxická na to, aby dokázala 

zneschopnit, poškodit nebo zcela vyřadit životní procesy lidí či zvířat. Může být použita 

primárně (působící přímo na životní funkce živých organismů) nebo sekundárně (zamoření 

materiálu, zemědělských plodin, potravin, apod.). 

Technické prostředky použití zahrnují jednak nosné systémy, tj. prostředky přímé dopravy 

otravných látek na cíle, což je chemická munice všeho druhu (ruční granáty, pozemní miny, 

chemická dělostřelecká munice pro minomety, kanony, houfnice a raketomety, letecké pumy, 

hlavice balistických a řízených raketových střel), jednak další prostředky a přístroje 

k vypuštění oblaku látek, který je dopraven na cíl vzdušným prouděním (tlakové lahve, 

dýmovnice, aerosolové generátory), popřípadě včetně působení gravitace (letecké 

rozstřikovače a dýmovnice) a konečně speciální zařízení pro použití chemické munice (např. 

jednoúčelové chemické raketomety). [3] 

6.1 Historie CHZ 

Historii chemických zbraní lze rozdělit do 4 období [23]: 

1) Před první světovou válkou. 

2) První světová válka. 

3) Od konce 1. světové války do konce 2. světové války. 

4) Od konce 2. světové války do dnešní doby. 

Před první sv ětovou válkou 

Dochované prameny hovoří o tom, že již asi 2000 let př. n. l. se používaly toxické dýmy 

obsahující i vyluhované extrakty z rostlin, které vyvolávaly hromadný spánek. Z historie jsou 

také známy příklady odstraňování nepohodlných osobností pomocí jedů. Dále byly používány 

odvary z různých bylin k vyvolání halucinací až k usmrcení. 

Již ve středověku lze vystopovat pokusy o použití chemických zbraní. Například Leonardo da 

Vinci navrhl v 15-tém století granát, obsahující arsenik a práškovou síru, který měl být 
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používán proti nepřátelským lodím. Využitím chemických zbraní se proslavil také Lord 

Dundonald, který v letech 1811, 1845 a 1855 použil kouř, vzniklý spalováním 

kamenouhelného dehtu a disulfidu uhlíku (CS2) proti nepřátelům Anglie (např. proti Rusům 

v bitvě o Sevastopol v roce 1855). 

První sv ětová válka 

Většina literatury o chemických zbraních uvádí, že jejich historie začala 22.dubna 1915 

v 17:00 hodin. První světová válka uvázla na jaře roku 1915 na západní frontě na mrtvém 

bodě, Němci i spojenci (Angličané a Francouzi) bojovali v zákopech o každý metr půdy 

a fronta se příliš nehýbala. Tehdy Němci použili u městečka Ypres granáty s chlórem 

a vytvořili 10 km široký mrak chlóru, který obsahoval 168 tun tohoto plynu. Spojenci nebyli 

na tuto formu útoku připraveni a Němcům se podařil 9 km dlouhý průnik do jejich linií. 

Němci poté použili chlór i na východní frontě (3. červen 1915). Ale chlór Němcům poskytl 

pouze krátkodobou převahu. Spojenci se velmi rychle naučili používat plynové masky a 25. 

září 1915 Britové použili chlór proti Němcům v oblasti Loos. Samozřejmě se vývoj 

chemických zbraní nezastavil u chlóru. Byla snaha vyvinout látky účinnější, nepodléhající 

rozkladu, dobře šiřitelné. Nejdříve byly používány pouze dusivé látky, které působily 

podobně jako chlór, patřil mezi ně fosgen, benzylbromid, difosgen. Další zlom ve vývoji 

toxických chemických látek (dále TCHL) nastal objevením zpuchýřujících látek. Zatímco 

proti dusivým látkám se člověk mohl chránit použitím plynové masky, zpuchýřující látky se 

vstřebávají celým povrchem těla a dostačující ochranou proti nim je pouze dokonale těsnící 

igelitový oblek. První zpuchýřující látkou, použitou v I. světové válce byl yperit. Byl použit 

Němci v noci z 12. na 13. července 1917 poblíž Yper. Francouzi přidali yperit do svého 

arsenálu červnu 1918, Britové v říjnu 1918. V první světové válce byly postupně použity tyto 

látky: chlór, fosgen, benzylbromid, xylylbromid, difosgen, chloropirkin, yperit, 

difenylchloroarsin, difenylkyanoarsin, ethyldichloroarsin, dichlormethylether. 

Tabulka 2 Použití OL v 1. světové válce (v tunách) [3] 

Německo 52400 

Francie 26300 

Británie 14400 

Rakousko -Uhersko 7800 

Itálie 5300 

Rusko 4700 

USA 1000 

Celkem použito 113000 
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Graf 1 Výroba v 1. svět. válce podle druhu (v tunách) 

Od konce 1. sv ětové války do konce 2. sv ětové války 

V tomto období se nejnovějším trendem ve vývoji chemických zbraní staly nervově 

paralytické TCHL soman, sarin, tabun a další.. První nervově paralytické TCHL byly 

vyrobeny německými vědci během roku 1930. V 1934 dostal Dr. Gerhard Schrader, chemik 

z IG FARBEN, za úkol vyvinout účinný pesticid. O 2 roky později byl vyroben organofosfát 

s velmi vysokou toxicitou. Podle tehdejších stanov musely být objevy s vojenským využitím 

hlášeny vojenským úřadům a to také Schrader udělal. A tak se stal organofosfát, který později 

dostal jméno tabun, první látkou, označovanou jako nervově paralytický TCHL. 

Byla postavena továrna pro výrobu tabunu a v letech 1942-1945 v ní bylo vyrobeno 12 000 

tun této látky. Koncem války syntetizovali Schrader a jeho spolupracovníci okolo 2000 

nových organofosfátů včetně sarinu. Třetí nejznámější, soman, byl poprvé vyroben v roce 

1944. Naštěstí tuto látku Němci nikdy v 2. světové válce nepoužili. Někteří historikové uvádí, 

že příčinou mohla být Hitlerova nedůvěra k chemickým zbraním, protože sám vůdce byl 

v roce 1918 (tehdy sloužil jako desátník) obětí působení TCHL. 

Ale ani to Němcům nezabránilo při útoku na Italský přístav v Bari použít yperit. Loď 

přeplněná hořícím yperitem byla potopena a yperit se smísil s vodou. Oběti plavaly 

v kontaminované vodě a až příliš pozdě se zjistilo, že přišly do styku s yperitem. Incident na 

Bari je nejznámějším použitím TCHL během II. světové války, ale samozřejmě ne jediným. 

Dusivé a zpuchýřující látky používali i Spojenci, i když v menší míře než v 1. sv. válce. 

Samozřejmě nesmíme zapomenout ani na použití oxidu uhelnatého a kyanovodíku k zabíjení 

vězňů v koncentračních táborech. 
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Od konce 2. sv ětové války do dnešní doby 

Po válce se výzkum zaměřil na studium mechanismu působení nervově paralytických TCHL 

a na vývoj efektivních forem obrany proti těmto látkám. Samozřejmě byly v tomto období 

objevovány také nové typy látek. V roce 1955 byla vyvinuta skupina nervově paralytických 

látek, zvaných činidla V. Tyto látky jsou asi 10x toxičtější než sarin a patří mezi nejtoxičtější 

látky, které byly kdy syntetizovány. 

V roce 1958 byla v USA látka s kodovým označením VX jejíž hlavní "výhodou" byl pomalý 

rozklad. Ale v poválečném období se začal význam chemických zbraní snižovat. Na výsluní 

zájmu se dostaly atomové zbraně a TCHL přešly do arsenálu teroristů. Jako poslední větší 

použití chemických zbraní po druhé sv. válce se uvádí použití yperitu v letech 1979-88 ve 

válce Iráku s Iránem. 5000 Iránců bylo yperitem zabito a 40000-50000 zraněno. 

6.2 Klasifikace otravných látek 

Otravné látky (OL), nazývané též jako toxické chemické látky (TCHL), jsou hlavním 

a rozhodujícím článkem chemických zbraní. Mohou se rozdělovat mnoha způsoby a to podle 

různých účelových hledisek.  

Fyzikální klasifikace 

Podle skupenství můžeme OL rozdělit na pevné (chloracetofenon), kapalné (yperit,sarin) 

a plynné (chlor). Toto rozdělení však není v praxi moc používáno. Je zřejmé, že látky za 

normálních podmínek plynné, stejně jako těkavé kapaliny budou vytvářet vysoké koncentrace 

v parách. Rovněž pevné látky jsou používány ve formě aerosolu pevných částic. Z toho plyne, 

že OL mohou být použity bez ohledu na skupenství ve všech typech chemických zbraní. [3] 

Chemická klasifikace 
Chemická klasifikace je vhodná tam, kde je třeba posoudit chemickou reaktivitu sloučeniny. 

OL se dělí: [6] 

• halogenované sloučeniny (s převážně lakrymogenními účinky) jako 

chloracetofenon, brombenzylkyanid, halogenované estery aj.)  

• halogenované sulfidy (zejména sulfidický yperit, analogy a homology) 

• halogenované aminy (dusíkové yperity) 

• halogenované nitro- a nitrososloučeniny (chlorpikrin, dichlorformaldoxim) 

kyanové sloučeniny (kyanovodík a chlorkyan)  

• anorganické sloučeniny arsenu  
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• organické halogenované sloučeniny arsenu (alifatické: methyl- a ethyldlchlorarsan, 

lewisit; aromatické: fenyldichlorarsan, difenylchlorarsan, difenylkyanarsan, 

adamsit)  

• organické sloučeniny fosforu (zejména tabun, sarin, soman a tehdy dále vyvíjené 

látky) 

• alifatické sloučeniny tluoru (zejména tluoracetáty a analogy)  

Toxikologická klasifikace 

Vzhledem k tomu, že dominantní charakteristickou kvalitativní vlastností OL je jejich 

toxicita, stala se toxikologická klasifikace nejčastěji používaným dělením. Podle tohoto 

aspektu lze látky v zásadě dělit na: 

• dráždivé: slzné, dráždící horní dýchací cesty  

• zneschopňující: psychicky zneschopňující, fyzicky zneschopňující 

• dusivé  

• všeobecně jedovaté  

• zpuchýřující  

• nervově-paralytické.  

I při používání této klasifikace, která je výhodná z metodického hlediska a která se proto 

nejběžněji používá, je nutno vzít v úvahu, že i toto dělení podává v řadě případů jen hrubou 

toxikologickou charakteristiku látky s vyznačením vnějšího obrazu účinku. Některé 

zpuchýřující látky mají dráždivý účinek, všechny však mají při zasažení dolních dýchacích 

cest dusivý účinek apod. Kromě toho, každé zasažení organismu otravnou látkou představuje 

zasažení organismu jako celku a nelze je redukovat pouze na typický projev, který je 

základem pro uvedené třídění. [3, 6, 7] 

Vojenské klasifikace  

Vojenská dělení OL vycházejí z vlastností, které jsou rozhodující pro bojové použití, jako je 

ničivost charakteru OL, rychlost účinku a stálost v terénu. [3]  

Podle zásadního charakteru (stupně) účinnosti se dělí OL na dva základní typy, jednak 

oslabující (vyčerpávající, obtěžující), jednak vyřazující (usmrcující, ničivé).  

Podle rychlosti účinku se dělí na látky s účinkem okamžitým a zpožděným. Okamžitý účinek 

mají především dráždivé látky. Pod pojmem okamžitý je míněn časový rámec vteřin až minut. 

Pod pojmem zpožděný účinek nejsou v žádném případě míněny pozdní následky. V daném 

případě jde o látky se skrytou periodou účinku se zpožděním nástupu některých typických 
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příznaků intoxikace (např. u zpuchýřujících látek zarudnutí kůže a později až vznik puchýřů) 

v řádu hodin.  

Podle stálosti v terénu se látky dělí na trvalé (stálé, perzistentní) a prchavé (nestálé). Trvalé 

(stálé, perzistentní) látky setrvávají v terénu dny až týdny. Patří k nim yperity, lewisit 

a z nervově-paralytických látek VX. Prchavé (nestálé) látky setrvávají v terénu desítky minut 

až hodiny. Mezi ně zařazujeme především látky za normálních podmínek plynné a další 

těkavé látky. Náleží mezi ně chlor, fosgen, kyanovodík a řadí se mezi ně i sarin.  

6.3 Vlastnosti otravných látek 

 Fyzikální vlastnosti 

Fyzikální vlastnosti charakterizují danou látku, ale zejména kvantitativně ilustrují míru 

vhodnosti pro použití určité látky jako TCHL: 

a) relativní molekulová hmotnost (Mr) 

Součet relativních atomových hmotností všech atomových prvků tvořících molekulu TCHL. 

b) teplota tání – tuhnutí a varu (body zvratu) 

Charakteristické fyzikální veličiny, které mají prvořadý význam pro kvalifikovaný odhad 

(výpočet) stálosti TCHL na terénu (perzistence). Důležitá pro rozhodnutí o použití určité 

chemické látky jako TCHL.  

c) teplota termické destrukce 

Teplota, při které dochází k rozkladu TCHL (ilustruje tepelnou stálost). Tepelná stálost je 

určující pro způsob rozšiřování TCHL v prostoru cíle a tím i konstrukci munice, efektivnost 

dekontaminace teplem. 

d) hutnota (relativní hustota) par 

Podíl hustoty par TCHL k hustotě vzduchu. Pro použití ve formě parovzdušné směsi je 

výhodné, aby hustota jejich par TCHL byla vyšší při porovnání s hustotou vzduchu, 

k vytvoření účinné bojové koncentrace v přízemní vrstvě atmosféry. Je možno ji vyjádřit 

vzorcem  

9,28
OL

OL

M
h =  

Kde hOL je hustota par OL,  

MOL je molekulová hmotnost OL, 

28,9 je střední molekulová hmotnost vzduchu. 

Hustota par většiny otravných látek je větší než 1, proto jejich páry klesají k zemi. 

e) rozpustnost TCHL 

Rozpustnost má význam při detekci a stanovení TCHL, jejím použití a skladování a zvláště 

pak je důležitá pro účinnost odmořovacích, dekontaminačních procesů. 
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h) povrchové napětí 

Hodnota povrchového napětí kapalných receptur TCHL hraje významný vliv při 

dekontaminaci i při převodu TCHL do bojového stavu, aerosolu nebo kapek. 

j) tlak nasycených par 

Nad pevnou nebo kapalnou fází je vždy určitý podíl látky v plynném stavu (tenze par dané 

látky). Tenze par je mírou schopnosti uvolňovat molekuly látky do plynné fáze, vzrůstá 

s teplotou. Na tenzi par závisí rychlost vypařování (doba kontaminace povrchů eventuálně 

doba života částic aerosolu). 

 
TBAP /log −=  Konstanty A, B jsou charakteristické pro jednotlivé látky 

 
k) výparnost 

Maximální koncentrace neboli těkavost Cmax., pro kterou platí zjednodušený vztah: 

[ ]3
max /

.
16 mmg

T

PM
C OL=  

M je molekulová hmotnost OL. 
P- tenze par při určité teplotě,  
T- absolutní teplota 16- konstanta získaná propočtem ze 
složitějších vzorců.  

 
Koncentrace par TCHL při dané teplotě a tlaku dosáhne v uzavřeném systému po určité době 

rovnovážné maximální hodnoty. V intervalu 0 - 20°C dochází se zvýšením teploty o 10°C 

zhruba ke zdvojnásobení výparnosti TCHL. Toto platí pro uzavřený systém, kde je možné 

dosáhnout s časem rovnovážného stavu a tím i příslušné koncentrace. Výparnost výrazně 

ovlivňuje perzistenci TCHL. 

 

Tabulka č. 3 Perzistence nervově paralytických látek a yperitu při různých meteorologických 

podmínkách 

Chemická látka 
Slunečno, slabý vítr 

15°°°°C 
Vítr, déšť 

15°°°°C 
Slunečno, sníh 

-10°C 
sarin ¼   -  4 hodiny ¼ -  1 hodina 1 – 2 dny 
tabun 1  -  4 dny ½  -  6 hodin 1 den – 2 týdny 
soman 2,5  -  5 dní 3  -  12 hodin 1  -  6 týdnů 
yperit 2  -  7 dní ½  -  2 dny 2  -  8 týdnů 

Látka VX 3  -  21 dní 1  -  12 hodin 1  -  16 týdnů 

 

Chemické vlastnosti 
a) Hydrolýza TCHL 

Základní chemická reakce, ilustruje stálost při skladování a schopnost TCHL kontaminovat 

vodní zdroje. Je důležitou dekontaminační reakcí. 
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Podle prostředí, v němž hydrolýza TCHL probíhá, rozlišujeme kyselou hydrolýzu, hydrolýzu 

v neutrálním prostředí a alkalickou hydrolýzu. Největší význam pro dekontaminaci TCHL má 

alkalická hydrolýza. 

b) Oxidace 

Oxidace je proces, který má za následek zvyšování kladného mocenství, v užším slova smyslu 

ji chápeme jako zavádění kyslíku do molekuly chemické látky. Schopnost TCHL podléhat 

oxidačním procesům charakterizuje stálost TCHL při skladování a na terénu. 

c) Halogenace 

Chlorační reakce patří k nejvýznamnějším dekontaminačním reakcím TCHL. 

d) Polymerace 

U TCHL spíše výjimkou, důležitou roli hrají při jejich skladování. Přísady stabilizují TCHL 

a zabraňují také polymeraci. 

Toxické vlastnosti 

a) Působení toxických látek na organismus [6] 

Každá toxická látka při působení na organismus prochází čtyřmi základními ději: je to 

vstřebávání (resorpce), transport, metabolický efekt včetně vylučování a toxický efekt.  

Vstřebáváním se rozumí pochod, kterým se jed dostává do krevního oběhu transportního 

systému. Při vstřebávání vznikají určité ztráty, např. částečným vydýcháním jedu při inhalaci, 

absorpce na potravu atd. Krevní oběh umožní přísun jedu k orgánům, kde může být 

metabolizován (přeměněn na méně jedovaté nebo naopak na jedovatější látky) nebo kde 

vyvolává toxický efekt.  

V transportním systému je velká část toxických látek vázána na bílkoviny nebo na krevní 

elementy. Některé látky se ve tkáních hromadí, vytvářejí depo, z něhož se postupně uvolňují 

a působí další vlnu otravy.  

Metabolický efekt je realizován hlavně v játrech, ale existují jedy, které jsou metabolizovány 

v plicích či ledvinách. Ledviny jsou současně důležitým orgánem pro vyloučení látky močí.  

Toxický efekt závisí na typu látky. Některé jedy mají např. vysokou schopnost vázat se 

v určitých orgánech, např. v mozku, plicích, játrech apod. 

b) Způsob intoxikace[6] 

Možností vstupu toxické látky do organismu (intoxikace) je několik. Jsou to [7]:  

• Cesta zažívací (orální): Jed se dostane polknutím do žaludku a odtud do dalších částí 

trávicího ústrojí, kde je vstřebáván v původní nebo přeměněné formě.  
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• Cesta dýchací (inhalační): Jed ve formě plynů nebo drobných kapének (aerosolu) je 

vdechován a proniká dýchacími cestami do plicních sklípků, kde je vstřebáván. 

Vstřebávání nerozpustných látek a pevných částeček se děje tak, že jsou pohlcovány 

zvláštními buňkami a přeneseny do plicních sklípků, odtud se dostávají do mízních 

cest. Účinek nadechnuté jedovaté látky dále závisí na její koncentraci a na množství 

vdechovaného vzduchu. Z toho vyplývá, že při velké fyzické námaze, kdy je plicní 

ventilace (výměna vzduchu v plicích) větší, je větší i riziko otravy. Cestou do plic se 

mohou nadechnuté toxické látky (jedy) zachytit na řasinkovém epitelu, který pokrývá 

dýchací cesty, a pohybem řasinek se v hlenu vyloučit do dutiny ústní a spolknout. Je 

tedy možné při otravě dýchací cestou (inhalační) uvažovat i o částečné otravě zažívací 

cestou (orální).  

• Kůže (perkutánní) a sliznice: Některé látky plynné, kapalné i pevné mohou pronikat 

do organismu i neporušenou pokožkou a sliznicemi, zvláště pak sliznicí v očním 

spojivkovém vaku. Čím je pokožka prokrvenější a zpocenější, tím je možnost 

vstřebávání vyšší.  

• Vpichem do žíly: Výše uvedené brány vstupu se mohou uměle modifikovat, např. 

látka může být podána injekčně přímo do krevního oběhu, do svalu atd., což se 

využívá u léčiv. 

 

 

c) Úrovně účinků otravných látek 

Toxické vlastnosti OL bývají charakterizovány některými toxikologickými konstantami. [3]  

ústa 

nos 

oko 

kůže vpichem 

Obrázek 1 Možnosti vstupu toxické látky do organismu [15] 
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Pro inhalační otravu to jsou:  

• Střední prahová koncentrace TCt50 (koncentrace látky, která u 50 % zasažených 

jedinců vyvolá po čase t prahové příznaky otravy).  

• Střední zneschopňující koncentrace ECt50 (koncentrace látky, která u 50 % zasažených 

jedinců vyvolá po čase t zneschopnění).  

• Střední letální koncentrace LCt50 (koncentrace látky, která po čase t usmrtí 50 % 

zasažených jedinců).  

Všechny tyto konstanty se vyjadřují součinem koncentrace látky, času expozice a objemu 

vzduchu (např. mg.min.m-3, g. min.m-3, g.min.l-1).  

Při použití OL v kapalném nebo pevném stavu se účinek charakterizuje těmito konstantami: 

[6]  

• Střední prahová dávka ID50 (dávka látky, která u 50 % zasažených jedinců vyvolá 

prahové příznaky poškození) 

• Střední zneschopňující dávka ED50 (dávka, která u 50 % zasažených jedinců vyvolá 

dočasné zneschopnění).  

• Střední letální dávka LD50 (dávka, která usmrtí 50 % zasažených jedinců).  

Hodnoty těchto konstant se vyjadřují v hmotnostních jednotkách látky na jednotku tělesné 

hmotnosti, např. mg nebo g.kg-1. 

 

Tabulka 4 Klasifikace toxických látek podle hodnoty LD50 [15] 

Chemická látka LD 50 

Supertoxická 5 mg/kg a méně 

Extrémě toxická 5 - 50 mg/kg 

Vysoce toxická 50 - 500 mg/kg 

Středně toxická 0,5 - 5 g/kg 

Málo toxická 5 - 15 g/kg 

Netoxická 15 g/kg a více 

 

Rozdíly v toxicitách mohou být rozdílné až v několika řádech. Například pro dosažení LD50 u 

lidí je potřeba do vzduchu rozptýlit 3 200 mg fosgenu v 1m3. U sarinu však pro stejný efekt 

postačí pouze 70 mg, tj. 46 krát méně. Ještě méně je potřeba látky VX. Použití přibližně 3,8 l 

této látky je schopno usmrtit 181 000 lidí a u dalších vyvolat vážné onemocnění. 
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Tabulka 5 Odhadnuté hodnoty LD50 některých chemických látek pro člověka při perorálním 
podání [15] 

Chemická látka LD 50 (mg/kg) 

Ethanol 7000 
Chlorid sodný 3000 
Síran měďnatý 1500 

Morfin 900 
Fenobarbital 150 

DDT 100 
Strychnin 2 
Nikotin 1 

Tetrodotoxin 0,1 
Botulotoxin 0,00001 

 

6.4 Dráždivé látky  
Hlavní představitel: Chlorbenzalmalondinitril (CS), Dibenz-1,4-oxazepin (CR)  

Charakteristika a použití 

Dráždivé otravné látky patří mezi látky oslabující a účelem jejich použití je snížit 

bojeschopnost protivníka, případně ztížit protivníkovi používání prostředků individuální 

ochrany. Vyznačují se charakteristickým dráždivým účinkem na oči a sliznice. Proti těmto 

účinkům se organizmus brání reflexivními reakcemi (kašel, slzení, křečovité sevření víček, 

slinění, zvracení), které zasaženým brání pokračovat v jejich bojové činnosti. [24] 

 

Tabulka 6 Dráždivé otravné látky[2] 

Název látky Vojenské kódové označení Současný význam 

Bromacetofenon - zkoušení těsnosti ochranných masek 

Chloracetofenon 
CN 

záložní bojová látka, použití policie 
 

2-chlorbenzalmalondinitril CS 
současná bojová látka, zavedena 

u policie 
Brombenzylkyanid BBC záložní bojová látka 
Difenylchlorarzin DACLARK I záložní bojová látka 
Difenylkyanarzin DC CLARK II záložní bojová látka 

Difeny laminchl orarzin DM Adamsit současná bojová látka 
Dibenz-l,4-oxazepin CR současná bojová látka 
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Podle převládajícího charakteru účinku na živý organizmus dělíme dráždivé OL na:  

• Lakrimátory  (dráždivé OL slzotvorné)  

• Sternity (OL dráždící horní cesty dýchací)  

Látky CN, CS, BBC a CR patří charakterem účinku mezi slzotvorné OL (lakrimátory) a DA, 

DC a DM se řadí mezi látky dráždící horní cesty dýchací (sternity, arziny).  

Příznaky zasažení 

Celkové příznaky jsou charakteristické bolestmi hlavy, nevolností, zvracením, průjmy, krvácením 

z nosu a celkovým neklidem a pocitem strachu. Látky způsobují pálení a řezání v očích, slzení 

a opakující se křeč očních víček. Po opuštění zamořeného prostředí uvedené příznaky rychle mizí. 

Při vyšších koncentracích a delší expozici mohou i tyto látky vyvolat podráždění horních cest 

dýchacích a očních spojivek. Na kůži cítí postižený pálení, kůže zarudne a vznikají puchýře až 

vředy. Látka CS a CR vyvolává pocit řezání v nose, hltanu a hrtanu, dále pak prudký kašel, slinění 

a prudkou bolest za hrudní kostí. Současně jsou podrážděny oči, zasažený zvrací, má bolest hlavy, 

zubů a kloubů. Zasažení bývají obvykle vzrušeni, ojediněle jeví až známky duševního 

onemocněni [6]  

Ochrana a odmo řování  

Spolehlivou ochranu před účinky dráždivých látek představují ochranné masky (M10, M101, 

OM90), které vedle adsorpční vrstvy obsahují i protidýmovou vložku a vševojskový ochranný 

plášť JP75 (příloha č.2). Pro odmořování dráždivých OL, jejichž perzistence v terénu 

dosahuje řádově desítek hodin až dnů, se používá alkoholových roztoků hydroxidu sodného, 

vodného nebo alkoholového roztoku sirníku sodného, v případě CN, CS a CR nebo 

chlorového vápna při zasažení sternity.  

Chlorbenzalmalondinitril (CS)  

Ve většině armád byl CS zařazen do chemické výzbroje jako dokonalá dráždivá látka dobře 

použitelná k výcvikovým účelům a testování těsnosti ochranných masek a použitelná policií.  

CS je bílá krystalická látka, s jemnou vůní po pepři. Jen nepatrně rozpustná ve vodě. 

Hydrolýza ve vodě probíhá velmi pomalu. V otevřeném terénu za normálních povětrnostních 

podmínek zůstává neupravovaný CS účinný i po dobu 14 dní. V koncentracích 0,05-0,01 

mg.m-3 vyvolává CS podráždění očních spojivek a sliznice respiračního traktu, v koncentraci 

1-5 mg.m3 nesnesitelné celkové podráždění. [6] 
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Obrázek 2 Strukturní vzorec CS látky 

Dibenz-1,4-oxazepin (CR)  

CR je bílá krystalická látka, bez zápachu. Je špatně rozpustná ve vodě, což je z hlediska 

taktického použití výhodné. Vyznačuje se silným účinkem na oči, sliznice nosu, dýchacích 

cest a na kůži. Doba účinku je 2-6 hodin. CR je asi 20krát účinnější na kůži než CS látka, 

vyvolává prudké a bolestivé podráždění kůže a řadí se tímto účinkem mezi algogeny,což jsou 

látky vyvolávající bolest. [2] 

 

Obrázek 3 Strukturní vzorec CR látky 
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6.5 Zneschop ňující látky  

Hlavní představitel: Chinuklidyl benzilát (BZ látka) 

Látky psychicky zneschop ňující  

Lze je definovat jako látky, které bez hrubší poruchy vědomí vyvolávají u psychicky 

zdravého člověka změny ve sféře emoční a ve sféře vnímání, jindy vedou i k poruchám 

myšlení, a to vše bez výraznějšího ovlivnění tělesných funkcí. Pro tyto látky se používají 

synonyma: psychotomimetika, halucinogeny, fantastika, psychedelika, psychodysleptika, 

psycholytika. Řada z nich je zneužívána jako drogy. [2, 4, 6] 

Cílem použití zneschopňujících látek je vyřazení živé síly z racionální činnosti na 

přechodnou dobu. Tyto látky nemají dlouhotrvající účinky, nezpůsobují trvalé poškození 

organismu nebo jeho smrt. Jsou určeny k použití proti vojskům i proti civilnímu 

obyvatelstvu. Na základě chemické struktury lze rozlišit látky do 7 skupin, které uvádím 

v tabulce č. 7. 

  
Tabulka 7 Rozdělení látek podle psychotomimetických účinků 

kyselina d-lysergová a její deriváty 
LSD-25, ALD-52 

fenyletylaminy 
Amfetamin, efedrin, extáze 

indolalkylaminy 
Bufotenin, psilocin 

ostatní indolové deriváty 
Harmin, ibogain 

anticholinergika 
Atropin, BZ látka 

arylcyklohexylaminy 
Fencyklidin 

různorodá skupina 
Cannabis, kokain, arekolin 

 

Látky fyzicky zneschop ňující  

Svými účinky na centrální nervový systém (dále CNS) vyvolávají zvýšenou únavu až 

paralýzu, podrážděnost, nervozitu, poruchy pohybové koordinace, poruchy zrakové ostrosti 

až přechodnou slepotu, poruchy sluchu, křeče, parkinsonský syndrom, paralýzu. Dále působí 

blokádu labyrintových reflexů, ovlivňují tělesnou termoregulaci. Jejich společným znakem je 

skutečnost, že prostřednictvím CNS více postihují funkce fyzické než mentální. [2, 3]  
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Příznaky zasažení 

Příznaky otravy začínají asi za 30 minut a vrcholu působení se dosahuje za 4-8 hodin (tyto 

časy jsou jen orientační, protože psychoaktivní látky působí velmi individuálně). Postiženým 

se zrychluje tep, zčervená jim kůže, sníží se u nich až vymizí slinění, mají rozšířené zornice. 

Dále mají sucho až pálení v hrdle a ústech, mají pocit tepla a bolestivost na hrudi, jsou 

neklidní, mají sníženou koordinaci pohybů, závratě a bolesti hlavy. Za 1-2 hodiny po 

expozici nastává u nich změna procesu myšlení, nálady, časové a místní změny kontaktu 

s okolím, halucinace, neklid a poruchy rovnováhy a řeči, někdy i ztráta paměti. Po odeznění 

této fáze pak nastupuje stadium letargie, ospalost až spánek, strnulost a únava.  

Ochrana a první pomoc 

Postiženého je nutno izolovat od ostatních pracovníků, zabezpečit mu úplný klid, teplo 

a dostatek tekutin, jako je minerální voda (nikoli kávu, čaj nebo alkohol!). V případě rizika 

sebepoškození nebo ohrožení jiných osob je nutno postiženého sledovat, zajistit, popř. 

znehybnit. O možnosti k návratu k plnění úkolů musí rozhodnout psychiatr. Reakce 

jednotlivých osob mohou být velmi rozdílné, situace se nesmí podcenit a musí se bedlivě 

sledovat chování zasažených osob.  

Chinuklidyl benzilát (BZ - Látka)  

Patří mezi současné OL, které mohou být zneužity. V 70. letech byla vojensky používána ve 

Vietnamu. Za obvyklých laboratorních podmínek je BZ stabilní, ve vodě nepatrně rozpustný 

bezbarvý krystalický prášek bez zápachu.  

Účinky BZ-látky u lidí se dostavují asi za půl hodiny, vrchol působení se klade mezi 4. a 8. 

hodinu po expozici aerosolu BZ-látky a účinky mohou v různé intenzitě přetrvávat 2 až 5 dnů 

v závislosti na velikosti dávky. Ve většině případů se pozoruje zrychlená srdeční akce v klidu, 

zčervenání obličeje a kůže, snížení až vymizení slinění, zadržování moči, zácpa, třes prstů, 

rozšíření zornic se sníženou reakcí na světlo a obrna zaostřování. Ze subjektivních příznaků 

pak pocit sucha a pálení v hrdle a v ústech, a pocit tepla. [6] 

 

Obrázek 4 Strukturní vzorec BZ látky 
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6.6 Dusivé látky 

Hlavní představitel: Fosgen (CG), Difosgen (DP)  

Charakteristika a použití 

Hlavními představiteli jsou Fosgen, difosgen, chlorpikrin. Látky této skupiny vyvolávají 

celkové onemocnění organismu s nejvýznamnějšími změnami v dýchacích orgánech. 

Nejzávažnějším projevem otravy je toxický otok plic. Do organismu vstupují dusivé látky 

dýchacími cestami ve formě plynu nebo aerosolu. Dusivé látky jsou vysoce lipofilní 

(rozpustné v tucích) a v buněčných membránách a buňkách plicní tkáně stimulují metabolické 

procesy, při kterých dochází k postupnému vyčerpání zásob buněčné energie. Dále dochází 

k hromadění vody uvnitř buněk a poškození buněčných organel. Díky tomu jsou uvolňovány 

enzymy, které poškozují buněčné membrány a dochází ke změně propustnosti plicních 

sklípků a plicních kapilár (drobné cévky velmi malého průměru procházející tkání plic). 

V plicních sklípcích se začíná hromadit tekutina, dochází k poruše výměny krevních plynů 

a ke vzniku toxického otoku plic. To vše vede ke zvýšení hladiny oxidu uhličitého a snížení 

hladiny kyslíku v krvi a následnému okyselení vnitřního prostředí organismu. Zvýšení odporu 

v plicním oběhu vede pak k selhání srdečního oběhu. [6, 7] 

Příznaky zasažení 

Při nižších koncentracích fosgenu a difosgenu má zasažený pocit škrábání v krku a dráždivý 

kašel. Poté následuje období v délce tří až šesti hodin bez jakýchkoliv subjektivních příznaků. 

Po této době nastává u postiženého dušnost, kašel, slabost, bolest hlavy, nevolnost, pocit na 

zvracení až zvracení. Při rozvinutém otoku plic (edém plic) vzniká těžká dušnost 

a vykašlávání zpěněných růžových hlenů. Při velmi vysoké koncentraci dochází k superakutní 

otravě, což znamená v důsledku reflexní zástavy dechu téměř okamžitou smrt zasaženého. Při 

zasažení chlorpikrinem, narozdíl od fosgenu, jsou ihned výrazně drážděny oči a dýchací 

cesty. U těžkých intoxikací se plynule bez latence rozvíjí otok plic. Při přímé expozici kůže 

zčervená a vytvoří se na ní puchýře. [6] 

Ochrana a první pomoc  

Po zasažení dusivými otravnými látkami nutno dodržet všechny obecné zásady první pomoci. 

Dále je nutno zabránit jakékoli námaze postižených osob a musí se jim zajistit klid a teplo. 

Nemá se poskytovat umělé dýchání, protože může zhoršit a urychlit otok plic. Teprve při 

zástavě dechu se zahájí co nejrychleji přímé umělé dýchání. Dodržovat přísný klid. 

Spolehlivou ochranu před průnikem dusivých OL do organismu představuje současná 
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ochranná maska s NBC filtrem. K odmořování se používá vhodných roztoků louhů, čpavku 

a hexametylentetraminu. [7] 

Fosgen (CG, dichlorid kyseliny uhli čité) 

Fosgen je za nízkých teplot bezbarvá kapalina, rychle se odpařující (bod varu 8,2 °C), 

zapáchající po zatuchlém senu nebo tlejícím listí. Vzhledem k tomu, že nemá dráždivý účinek 

(např. jako chlór) je možné i jeho nebezpečné koncentrace v zevním prostředí snadno 

přehlédnout. Je dobře rozpustný ve vodě i v organických rozpouštědlech. Ve vodném 

prostředí se rychle rozkládá. Je relativně málo stálý, v terénu se udrží 5-10 minut v létě a 10-

20 minut v zimě. [24] 

Difosgen (DP, trichlormethylester kyseliny mraven čí)  

Disfosgen je čirá, olejovitá kapalina podobného zápachu jako fosgen. Je dobře rozpustný 

v organických rozpouštědlech a špatně ve vodě. Jeho těkavost je nižší než u fosgenu a proto 

vydrží v terénu déle (1-3 hodiny). [24]  

 

6.7 Zpuchý řující látky 

Hlavní představitel: Sulfidický yperit (HD), Lewisit (L, M-1) 

Charakteristika a použití 

Zpuchýřující otravné látky můžeme charakterizovat jako vysoce toxické látky, pro které je 

charakteristický devastující, špatně se hojící efekt na tkáně. Byli použité proti člověku již za 

první světové války, kdy představovaly nejničivější známé OL té doby. Později byly 

zpuchýřující otravné látky několikrát použity lokálních válečných konfliktech (např. ve válce 

Iráku s Íránem v 80. letech 20. století) a dodnes představují z hlediska možného zneužití 

silami terorismu proti civilnímu obyvatelstvu vysoce rizikovou skupinu otravných látek. 

V běžných ojových koncentracích mají vůči nechráněnému člověku smrtící účinek, který 

však projevuje s poměrně dlouhou latencí v závislosti na celkové dávce. Charakteristickým 

rysem zasažení živé síly je vleklý, zánětlivě nekrotický proces s četnými klinicky závažnými 

komplikacemi a následnými stavy, které mohou člověka v případě přežití vyřadit z běžné 

činnosti na velmi dlouhou dobu.  

Zpuchýřující látky lze rozdělit: [7] 

• Yperity- sirný a dusíkaté 

• Sloučeniny arzénu- lewisity 
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Sulfidický yperit (HD) 

Sulfidický yperit je při kontaktu s povrchem těla během několika minut pohlcován kůží, 

povrchem oka nebo vnitřním povrchem dýchacích cest. Rychle cyklizuje v mimobuněčné 

vodě a cyklické sloučeniny se ihned váží na enzymy a proteiny. Dochází k odumírání buněk 

a v konečném efektu pak dochází k tvorbě puchýřů. Tyto účinky na buněčnou tkáň počínají 

během několika minut od kontaktu s kůží nebo sliznicí, avšak symptomy se začínají 

projevovat až po několika hodinách. Obdobně působí i další látky skupiny. Liší se však 

rychlostí, intenzitou a následky. 

 

Obrázek 5 Puchýře po zasažení Yperitem 

Lewisit  
je charakteristický především pronikavou vůní po pelargóniích (muškátech). Je nejvíc těkavý, 

jeho účinek se začíná projevovat téměř bezprostředně a navíc může působit jako obecný jed 

(sloučenina arzénu) v celém těle.  

 

Tabulka 8 Rozdíly v projevech zpuchýřujících látek na organismus[7] 

Zpuchýřující 

látka 

Účinek 
Puchýře 

Bolest Poškození tkáně 

Yperit Po několika hodinách 
Vniknutí okamžité; klinický 

projev po několika hodinách 

Naplněné kapalinou,  která 

nemá zpuchýřující účinky 

Lewisit Okamžitě Během sekund až minut Naplněné kapalinou 

 

Příznaky zasažení  

V zásadě je třeba rozlišovat mezi lokálními a systémovými účinky yperitovým zasažením. [2]  

Místní (lokální) příznaky:  

• Oko - Nejcitlivější část těla při expozici zpuchýřujícími OL, zarudnutí a otok 

víček, slzení a zarudnutí spojivek, pocit cizího tělesa, světloplachost, poškození 
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rohovky s vředy, zánět duhovky a nekróza celého očního bulbu.  

• Kůže - Pálení a svědění (za 4-6 hodin po zasažení), zarudnutí, otok, vznik 

drobných puchýřů na okraji míst se zarudnutím, postupné slévání se do velkého 

puchýře s čirým obsahem nad celou zasaženou plochou, pod puchýři postupný 

vznik kožních vředů.  

• Dýchací systém - Bolest za hrudní kostí a dušnost, bolesti v krku a pocit sucha, 

chrapot, kýchání, suchý dráždivý kašel- později vlhký a produktivní, záněty 

dýchacích cest a plic.  

• Trávicí systém - Pocit na zvracení, bolesti v nadbřišku, křeče v břiše, nevolnost, 

slinění, úporné opakované zvracení s příměsí krve 

Celkové příznaky: 

U středně těžkých a těžkých forem zasažení yperitem se rozvíjejí i příznaky celkové otravy, 

které se projevují poruchami plicní ventilace, poškozením srdečně cévního systému, 

nervových funkcí, jakož i poruchami látkové výměny ve svalech, v játrech, ledvinách a srdci. 

Z psychických změn je nejnápadnější apatie, deprese a melancholické stavy.  

Ochrana a první pomoc  

Je důležité, aby okamžitě po ochranné masce s NBC filtrem byly k dispozici ochranné 

prostředky, chránící celé tělo člověka, včetně nohou a rukou. 

Po zasažení zpuchýřujícími otravnými látkami je nutná okamžitá dekontaminace zamořených 

míst kůže a oděvu. U lokalizovaných zasažení nutno následně přiložit sterilní obvaz a tím 

zabránit možné sekundární infekci. Při zasažení očí je nutné provést okamžitý razantní 

výplach zasažených očí čistou vodou nebo 2-3 % roztokem hydrouhličitanu sodného či 0,9 

% roztokem chloridu sodného.  

6.8 Nervov ě paralytické látky 

Hlavní představitel: Sarin (GB), Látka VX, Soman (GD), Látka IVA (GV) 

Charakteristika a použití  

Nervově paralytické látky jsou takové látky, které ovlivňují přenos nervových impulsů. Jedná 

se o bezbarvé až nahnědlé kapaliny velmi (sarin), nebo málo (VX) těkavé. Mají nepatrný, 

ovocný nebo vůbec žádný zápach. Svojí toxicitou převyšují ostatní známé otravné látky. Do 

organismu pronikají všemi branami, včetně neporušené kůže. Při pronikání jakoukoli branou 

nevyvolávají žádné místní příznaky. Jsou považovány za moderní skupinu otravných látek 

a z hlediska možného zneužití teroristy se může počítat především s rychle působícími 

otravnými látkami sarin a soman. Soman je jedovatější otravnou látkou než sarin. [7] 
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Nervově paralytických látek, které jsou z otravných látek historicky nejmladší, existují dva 

typy: řada G a řada V.  

G-látky   

Jsou to bezbarvé kapaliny podobné vodě bez výraznějšího zápachu, relativně rozpustné ve 

vodě a dobře v organických rozpouštědlech. Je pro ně charakteristická vysoká těkavost, 

takže nejpravděpodobnější cestou průniku látky do těla bývají dýchací cesty. V terénu vydrží 

bez ztráty toxicity 12-24 hodin.  

• Tabun (GA – O-ethyldimethylamidokyanofosfát)  

• Sarin (GB – O-isopropylmethylfluorofosfonát)  

• Soman (GD – O-pinakolylmethylfluorofosfonát)  

V-látky   

Látka VX v chemicky čistém stavu je bezbarvá, méně pohyblivá kapalina bez výraznějšího 

zápachu. Je pro ni charakteristická velmi nízká těkavost, takže vydrží ve vodě a v terénu 

velmi dlouhou dobu (týdny až měsíce). Ve vodě je špatně rozpustná, ale naopak velmi dobře 

ji rozpustíme v organických rozpouštědlech a v tucích. Látka VR je analogem látky VX 

s velmi podobnými vlastnostmi. Látku VR zavedlo a skladuje především Rusko.  

• Látka VX (O-ethyl-S-/2-diisopropyl- aminoethyl/-methylthiofosfonát)  

• Látka VR (O-iso- butyl-S-(2-diethylaminoethyl)-methylthiofosfonát)  

Tabulka 9 Toxicita par nervově-paralytických látek[7] 

Nervově 
paralytická látka 

Smrtelná dávka 
LCt so 

Zneschopňující dávka  
ICt 50  

Dávka způsobující miózu 
MCt 50  

Tabun  400  100  2-3  
Sarin  100-200  75  3  

Soman  40-70  25  <1  

VX  10  5  0,04  

Dávky jsou uvedeny v mg.min.m-3 , což je součin koncentrace a doby vdechování 

 

Příznaky zasažení  

Prvními příznaky při zasažení nervově paralytickými otravnými látkami jsou mióza (zúžení 

očních zorniček), nápadné poruchy vidění, silné bolesti hlavy, pocit tlaku i bolestí v očích, 

zvýšená sekrece z nosu, slinění, slzení a dýchací obtíže, pocit tlaku na hrudníku a kašel. 

K dalším příznakům patří neklid, stavy úzkosti, zvýšené slinění, pocení, zrychluje se dýchání 
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a stupňují se stavy dušnosti, napětí ve svalech, záškuby až křeče svalstva. V posledním stadiu 

vznikají tonicko-klonické křeče, dochází k zástavě dechu, ke ztrátě vědomí, ke spontánnímu 

močení a defekaci. Vše končí obrnou až ochrnutím dýchacích svalů a kardiovaskulárním 

selháním. Druhy příznaků a jejich rozvoj je závislý na konkrétní otravné látce, obdržené 

dávce otravné látky, ale také na fyzickém a psychickém stavu zasažených osob (pohoda, klid, 

vyčerpání, únava). [3] 

Ochrana a první pomoc:  

Nejúčinnější ochranou je zabránit nervově-paralytickým látkám jakémukoli kontaktu 

s organismem člověka. Nelze-li se kontaktu vyhnout, pak je nezbytná celková ochrana a to 

především dýchacích orgánů vhodnou ochrannou maskou s NBC filtrem a vhodným typem 

ochranného oděvu s kapucí, rukavic a bot. 

Po zasažení nervově paralytickými TCHL je nutné ihned nasadit ochrannou masku (případně 

dýchací přístroj) a ihned vstříknout do svalu na přední straně stehna (i přes oděv) antidotum 

(Combo-pen, Multi-pen). Vstříknutí antidota je možné v prvních hodinách po intoxikaci 

opakovat. 

Látka IVA (GV) 

Látka se střední prchavostí leží na rozhraní skupin látek G a V. Její výparnost je vyšší než 

u VX látky, ale nižší než u G-látky. Nebezpečné jsou proto všechny brány vstupu. Střední 

letální dávka LD50 při kontaminaci nechráněné pokožky se pohybuje okolo 1,36 mg.kg-1
 

hmotnosti exponovaného jedince. 

6.9 Trendy ve vývoji OL  

Současná mezinárodní legislativa zakazuje výrobu, hromadění a používání jedovatých 

chemických látek pro válečné účely a nařizuje likvidaci již vyrobených zbraní, což ale 

nemůže zabránit jejich zneužití. Současně vzniká potřeba vývoje takových prostředků, které 

by umožnily vynutit nastolení poslušnosti, práva a pořádku, aniž by došlo k porušení 

mezinárodně platných úmluv.  

Velkou skupinu takových prostředků tvoří tzv. neletální zbraně. Jsou tak označovány 

prostředky a zbraňové systémy, které vyřadí člověka z bojové či jiné cílevědomé činnosti tím, 

že jej na určitou dobu fyzicky či psychicky zneschopní. Pokud jsou prostředkem dočasného 

zneschopnění chemické látky, bývají označovány jako neletální chemické látky. Zbraně či 

zbraňové systémy z nich vyrobené pak neletální chemické zbraně. Patří mezi ně již zmíněné 

slzotvorné látky (lakrimátory) a psychicky zneschopňující látky.  
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Další významnou skupinou neletálních chemických látek jsou tzv. calmativa. Představují 

chemicky nejednotnou skupinu látek s rozdílným mechanismem působení. Bývají též 

označovány jako znehybňující látky a jsou mezi ně řazena disociační anestetika (fenyeklidin 

a ketamin), vyvolávající uklidnění a strnulost, benzodiazepiny (midazolam) způsobující 

otupělost, ospalost až spánek, opioidy (fentanyl, earfentanyl), které zvyšují práh pro bolest 

a navozují stav blaženého klidu. Calmativa jsou v současné době nejvýznamnější skupinou 

neletálních chemických látek. Za méně významné lze považovat lepící pěny, značkovače či 

látky s odpudivým zápachem. Neletální chemické látky představují významný trend 

současného směřování dalšího rozvoje chemických zbraní. O neletálních chemických 

zbraních se hovoří jako o zbraních 21. století. [5]   
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7 Biologická agens 

Biologické prostředky hromadného ničení, tedy biologické zbraně (BZ), je možno 

nejobecněji definovat jako technické prostředky pro rozšiřování organismů nebo toxinů 

způsobujících onemocnění, poškození nebo usmrcení lidí, zvířat a rostlin.  

BZ se sestávají ze dvou základních komponent, tj. Biologická agens (B-agens) a prostředku 

dopravy na cíl. Pod pojmem agens se rozumějí veškeré živé organismy (či výsledky jejich 

činnosti) z nichž je možné vytvořit infekční materiál, který je bakteriologické nebo toxické 

povahy.  

Vedle jejich možného strategického nebo častěji operačně-taktického použití proti živé síle 

protivníka může být hlavní komponenta (B-agens) použita k organizovanému zločinu, resp. 

jeho nejvyšší formě - individuálnímu nebo skupinovému terorismu s politickými cíli nebo 

k narušení sociálního pořádku. 

7.1 Historie použití biologických zbraní  

Již neolitické domorodé obyvatelstvo používalo toxiny obojživelníků k otrávení hrotů svých 

šípů k zneschopnění svých protivníků či zvířat. [6] 

Za dob Římské říše bylo často využíváno katapultu k vrhání mrtvých lidských a zvířecích těl 

za hradby obléhaného města. Ve 14. století vrhali Tataři těla zemřelých při morové epidemii 

za hradby měst, tímto způsobem docházelo k přenosu nákazy především prostřednictvím 

infikovaných blech, které opouštěly těla zemřelých. Podobný způsob byl historicky použit 

ještě mnohokrát, popřípadě byl modifikován ve vrhání morem infikovaných výkalů na území 

protivníka. 

Britský důstojník kapitán Ecuyer, v letech 1763-1767, během francouzsko-indiánské války 

v Severní Americe, rozšířil mezi Indiány přikrývky infikované virem neštovic. 

V období první světové války byli Němci obviněni ze šíření moru v Sankt Petěrburku 

a cholery v Itálii. 

Unit 731, pod tímto názvem se skrýval hrůzný program japonského císařského vojska, který 

odstartoval v roce 1932 a byl zaměřen na experimenty na lidech. Vězňům byly podávány 

sušenky infikované morem, mléko kontaminované cholerou, byli nuceni jíst čokoládu 

infikovanou antraxem, byli vystavováni působení bomb obsahujícím bakterie plynaté sněti, 

ženy byly záměrně nakaženy pohlavními chorobami. A v řadě případů byly prováděny 

operace, nebo spíše pitvy na ještě živých obětech, bez použití anestetik. 
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V 50. letech byly biologické zbraně považovány hlavně za strategický zbraňový systém, který 

by mohl být alternativou jaderných zbraní. 

V průběhu íránsko-írácké války, v letech 1980 až 1988 použil Irák chemické zbraně 

a intenzivně vyvíjel zbraně biologické, aby je v následující válce v Perském zálivu byl 

připraven použít. K dispozici měl mnoho raket a bomb použitelných k rozšíření antraxu 

a botulotoxinu. Celkové zásoby biologických zbraní v Iráku čítaly 19 000 litrů 

koncentrovaného botulotoxinu a 8500 litrů koncentrovaného antraxu, což Irák připustil až 

v roce 1995. Následujícího roku inspektoři Speciální komise Spojených národů pro Irák 

zničili zásoby iráckých biologických zbraní. 

Nejznámější teroristickou organizací, která se pokusila použít biologické zbraně je japonská 

sekta Óm šinrikjó, která chtěla za pomocí zbraní hromadného ničení nastolit nový řád. Podle 

údajů jejich členů podnikla sekta nejméně 9 biologických útoků v letech 1990 až 1995. 

Jeden z posledních známých bioteroristických útoků se odehrál v roce 2001 ve Spojených 

státech v návaznosti na události z 11. září. Týden po útoku na Světové obchodní centrum 

v New Yorku byl do americké televizní stanice NBC doručen dopis obsahující spory antraxu. 

Tento dopis byl prvním v řadě dalších podobných incidentů a je názorným příkladem, jak 

s minimálními náklady vyvolat strach a paniku. Do 21. října 2001 na antrax zemřela jedna 

osoba. 
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7.2 Významné vlastnosti  B-agens  

Infek ční dávka  

Jedním z hlavních kritérií, které rozhodují o nebezpečnosti patogenu, a tím i o možnosti jeho 

využití jako B-agens je infekční dávka. Každý z nás musí denně čelit útoku milionů patogenů, 

aniž bychom to zvlášť vnímali. Náš obranný imunitní systém je schopen tyto patogeny 

průběžně, až do určitého množství, likvidovat. Teprve, je-li množství patogenů vyšší, než 

dokáže náš imunitní systém zvládnout, projeví se to nemocí. Hovoříme zde o takzvaném 

prahovém účinku, protože teprve, když množství přesáhne určitý práh, způsobí onemocnění. 

Toto prahové množství je pro daný patogen i každého člověka (v závislosti na stavu jeho 

imunitního systému) jiné a hovoříme proto o infekční dávce. [4] 

Infekční dávka je kvantitativně vyjádřené množství patogenu, které je schopné způsobit 

onemocnění.  

Patogenita  

Aby se tyto mikroorganismy mohly uplatnit jako biologická agens musí byt pro člověka tzv. 

patogenní, tedy schopné vniknout do lidského organismu a vyvolat  onemocnění. 

Onemocnění vyvolané takovýmto patogenem se pak nazývá infekcí. Některá infekční 

onemocnění se mohou dále šířit z člověka na člověka. [6]  

Příkladem může být běžný druh bakterie nazývaný Escherichia coli. Zatímco běžné 

nepatogenní kmeny této bakterie jsou dokonce symbiontní v naší střevní flóře, virulentní 

kmen 0157 H7 je pro člověka vysoce patogenní. 

Patogenita vyjadřuje infekčnost patogenu a je tedy tím vyšší, čím menší infekční dávka 

způsobí onemocnění.  

Inkuba ční interval 

Z hlediska operačního použití proti lidem, zejména při možném bioteroristickém útoku, není 

na rozdíl od předchozích dvou vlastností patogenů význam tohoto parametru jednoznačný. 

Delší doba inkubace může vést k nakažení větší části populace, než se na útok přijde. Na 

druhou stranu je kratší doba inkubace často přímo úměrná virulenci patogenu. [4] 

Inkubačním intervalem rozumíme dobu od kontaktu cílového objektu. 
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Mechanismus ší ření 

Biologická agens mohou vniknou do lidského organismu několika způsoby a cestami 

• vdechnutím - inhalací: vniknutí dýchacím ústrojím (nosem a ústy) do dýchacích 

cest a plic v podobě infekčního aerosolu, 

• požitím - ingescí: vniknutí trávícím ústrojím po konzumaci kontaminované stravy 

nebo pitné vody,  

• kůží - inokulací: vniknutí do organismu průnikem kůží' např. pomocí infikovaných 

přenašečů (klíště, komáři, blechy, mouchy apod.),  

• povrchovou kontaminací: vniknutí do organismu poškozeným kožním krytem 

nebo vstřebáním přes neporušenou kůži. 

7.3 Rozdělení 

Obecné d ělení 

Biologická agens v nejširším slova smyslu, jako základní komponenty BZ, můžeme 

prakticky dělit podle několika účelových kriterií. Principiální a trvale platné rozdělení B-

agens v tomto smyslu je rozdělení podle základních druhů na:  

• bakteriální agens   

• toxiny  

Bakteriální agens pak dělíme podle jejich charakteru na:  

• bakterie  

• viry  

• rickettsie   

• houby  

Rozdělení podle nebezpe čnosti 

Použitelné B-agens se rozdělují do tří skupin (A, B, C) podle pravděpodobnosti jejich použití 

a jejich nebezpečnosti. 

Patogeny skupiny A představují největší nebezpečí vzhledem k svému ničivému účinku na 

populaci. Jsou nebezpečné pro svou dostupnost, rozšíření, přenos a dopad na populaci. 

V podobném smyslu jsou podle pravděpodobnosti použití zařazeny patogeny do dalších 

skupin, a to méně rizikové skupiny B. Do této skupiny patří ty patogeny, které mohou být 

středně snadno rozšiřovány a způsobovat střední nemocnost a nízkou úmrtnost. 

 Nejméně nebezpečnou představují patogeny C. Jsou to nově vznikající patogeny a toxiny, 
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u kterých je nutné dále zkoumat způsob detekce, léčení a prevence. Není možné předvídat, 

který z patogenů může být zneužit teroristy. [4] 

Tabulka 10 Kategorie patogenů 

Patogeny A Patogeny B Patogeny C 

Antrax Bruceloza MDR-TB 
Mor Vozhřivka Nipah virus 

Tularémie Salmonela SARS 
Pravé neštovice Q-horečka 

Žlutá zimnice 
HIV 

botulotoxin Ricin 
Cholera 

Virus ptačí chřipky 

 

Bakterií, Ricketsie, virů, toxinů existuje celá řada. Vyjmenovat a podrobně popsat jejich 

epidemiologii, léčbu a protiepidemiologická opatření by bylo velice zdlouhavé. Proto vždy 

vyberu ty, které jsou nejnebezpečnější, představují reálné riziko zneužití teroristy a stručně je 

charakterizuji. V tabulce uvádím zástupce jednotlivých skupin. 

Tabulka 11 Přehled B-agens 

Bakterie Ricketsie Viry Toxiny 

Antrax Skvrnitý tyfus Dengue horečka Botulotoxin 

Brucelóza Q horečka Chikungunya virus Ricin 

Cholera Břišní tyfus Krymsko-konžská horečka Saxitoxin 

Vozhřivka - Ebola Stafylokokový enterotoxin B 

Nepravá vozhřivka - Marburg Mykotoxin 

Mor - Junin virus - 

Tularémie - Variola (Pravé neštovice) - 

- - Žlutá zimnice - 

 

 

7.4 Bakterie 

Hlavní představitel: Antrax, Mor 

Bakterie jsou nejmenší jednobuněčné organismy. K jejich typickým vlastnostem patří 

schopnost množit se a schopnost přežít nevhodné životní podmínky (horko, sucho, záření, 

chemické látky, apod.) ve formě odolnějších spor. K vyvolání nemocí může dojít přímým 

napadením tkání nebo tvorbou toxinů, popř. kombinacemi obou variant. Léčba je ve většině 

případů možná pouze antibiotiky. Do této skupiny patří bakterie způsobující např. tularemii, 

mor či choleru. Patří sem také antrax neboli sněť slezinná.  
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Antrax 

Tato nemoc známá také jako sněť slezinná, uhlák nebo modrá neštovice je pravděpodobně 

nejznámější a nejpopulárnější zneužitelnou B-agens. Sněť slezinná je původně onemocnění 

býložravých savců, nejčastěji ovcí, krav a koz, ale také divokých zvířat, která se pásla 

v místech zamořených výkaly nemocných kusů. Jde o vysoce infekční onemocnění přenosné 

na člověka. Antrax je pro teroristy velice zajímavý, jelikož za nepříznivých podmínek vytváří 

spory, které jsou schopny přežít desítky let. Další nespornou výhodou je velice malá velikost 

těchto spor, mezi 1 až 5 mikrometry, díky čemuž je velice usnadněno jejich vdechnutí a 

následné vyklíčení přímo v plicích. Samotným původcem je Bacillus anthracis, což je 

nepohyblivá tyčinka, obsahující centrálně uloženou sporu. Bacil sám je málo odolný a na 

vzduchu rychle hyne, ale jeho spory odolají i některým běžně používaným dezinfekčním 

prostředkům, přežijí desítky let, a když nastanou příznivé podmínky, jsou schopny se změnit 

ve virulentní mikroby. [5] 

 

        

Obrázek 6 Bakterie a spory antraxu [25] 

Za hlavní zdroj nákazy je považováno nemocné zvíře, ale ve výjimečných případech se může 

stát zdrojem nákazy i člověk postižený antraxovým zánětem plic nebo střevní formou antraxu. 

Přenos se uskutečňuje především přímým kontaktem s nemocným zvířetem.  

Nejčastější formou je forma kožní, kdy se v místě infekce vytvoří černý vřed. Tekutina 

vytékající z povrchu vředu obsahuje mnoho bakterií. Kdysi na tuto nemoc umírala až pětina 

nemocných, s rozvojem antibiotik jsou dnes prakticky všechny případy úspěšně vyléčeny. 

Vzácnější, ale mnohdy smrtící, je forma střevní. Vzniká po požití špatně tepelně 

opracovaného masa nemocného zvířete, vypitím kontaminované vody apod. Část mikrobů se 

po požití zničí v žaludku účinkem žaludečních kyselin, ale část jich pronikne do střeva, kde 

vyvolá zánět, který vyvolá symptomy náhlé příhody břišní, krvavý průjem, zvracení 

a vysokou horečku. Až do objevení antibiotik byla tato forma téměř vždy smrtelná. 

Spolu s již výše zmíněným terorem pomocí dopisů obsahujících spory antraxu se do popředí 

zájmu dostala plicní forma antraxu. Vzniká při aspiraci aerosolu obsahujícího spory. Plicní 
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antrax je vlastně infekcí mezihrudích uzlin, v nichž vyklíčí mikroby ze spor, které sem 

zanesly buňky chránící vnitřní povrch plic. Onemocnění má velice rychlý a intenzivní průběh. 

Začíná příznaky podobnými chřipce tedy horečkou, třesavkou, zvracením a bolestí hlavy. 

U neléčených případů nastává smrt do několika dní, u nejtěžšího průběhu i během několika 

desítek hodin. Nevyklíčené spory mohou zůstávat v uzlinách až tři měsíce, proto je léčba 

dlouhodobou záležitostí. [6] 

Základním opatřením je včasná diagnóza a izolace nemocných s plicní formou následovaná 

správnou léčbou. Při pozdě zahájené léčbě plicní formy často dochází k úmrtí. Mezi důležitá 

opatření patří profylaktické podávání antibiotik a vakcinace. 

V profylaxi antraxu lze očkovat vakcínou MBPI, např. USA zavedly povinné očkování svých 

vojenských jednotek již v roce 1998. U osob s podezřením ze zasažení se jako profylaxe 

podávají antibiotika. Např. Ciprofloxacin, Doxycyclin nebo Amoxycillin. Současně 

s antibiotickou profylaxí je možné zahájit vakcinaci. 

Mor 

Mor je velmi těžké, akutní (náhlé, rychle probíhající) onemocnění, které se projevuje ve 

formě zduření mízních uzlin (bubonická), otravou krve (sepse), poškozením plic (plicní).  

Nemoc způsobuje bakterie Yersinia pestis (dříve Pasturella pestis). Přirozený přenos je 

hmyzem od infikovaných hlodavců především v Asii a Africe. Tohoto způsobu lze využít 

i při válečném konfliktu či teroristických akcích. Baktérie může být též za vhodných 

podmínek rozptylována v podobě aerosolu. 

Bubonická forma je nejčastější formou onemocnění. Projevuje se zvýšením teploty až na 

40°C, bolestmi hlavy, zimnicí, zvracením a velkou malátností. V prvých 2-5 dnech trpí 

organismus velkou přecitlivělostí, pocity strachu a úzkosti. Kůže nad uzlinami je 

modročervená a po 8-10 dnech dochází k vytékání krvavé tekutiny obsahující velké množství 

baktérií. Postižená místa pak dále hnisají. Úmrtnost u neléčených je 60-70%.  

Plicní forma může být primární nebo sekundární. Primární forma je provázená intenzivními 

bolestmi hlavy a značnou malátností po dobu 24-48 hodin. Dostavují se problémy s dýcháním 

a kašlem s krvavými hleny. Onemocnění je většinou provázeno zvětšením sleziny a kožními 

vyrážkami. Sekundární forma vzniká jako následek jiné formy. Úmrtnost u neléčených je 90-

100%. [4, 6]  

Léčba se provádí antibiotiky, např. streptomycinem, chloramfenikolem spolu se sulfonamidy. 

Léčba však u plicní formy nemusí dosahovat 100% úspěšnosti, zvláště pokud je pozdní.  
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Obrázek 7 Pacient zasažený morem [25] 

7.5 Rickettsie 

Hlavní představitel: Skvrnitý tyfus 

Rickettsie – jedná se o zvláštní kmeny bakterií, které se rozmnožují pouze díky parazitování 

na hostitelských buňkách. Většinou jsou přenášeny hmyzem. Léčba je také možná pouze 

antibiotiky. Do této skupiny patří např. skrvnitý tyfus či Q-horečka. [4] 

V dnešní době, je možnost zneužití Rickettsie málo pravděpodobná 

Skvrnitý tyfus  

Skvrnitý tyfus je těžké akutní onemocnění způsobené Rickeftsií prowazeki. Rickeftsia 

prowazeki je nepohyblivý, gram-negativní, polymorfní mikroorganismus. Vytváří různé 

formy od kokovitých až po vláknité. Za normálních podmínek může dlouho přežívat, avšak 

působením vyšších teplot hyne (při 45°C za 15 až 30 minut).  

Skvrnitý tyfus postihuje CNS a krevní oběh. Typické pro toto onemocnění jsou vysoké 

horečky (okolo 40°C), těžké bolesti hlavy, zarudnutí spojivek a vznik červených skvrn na 

tváři. Ty se postupně objeví i na celém těle. Objevením se vyrážek dochází k celkovému 

zhoršování stavu. Může pak docházet k poruchám vědomí, spontánnímu odchodu moči 

i stolice. Mezi 9-18 dnem se může dostavit kóma (hluboké bezvědomí) následované smrtí.  

Zdrojem nákazy může být nemocný člověk. Největší ohniska jsou ve Střední a Jižní Americe, 

Severní Africe a na Dálném východě. Přenáší se šatní vší, přičemž vnímavost k onemocnění 

je velmi vysoká. Organismus po překonání nemoci získá imunitu, která však není trvalá.  

7.6 Viry 

Hlavní představitel: Variola, Ebola 

Viry – viry jsou mnohem menší než bakterie, ale chovají se stejně jako Rickettsie, tj. množí se 

pouze na buňkách hostitele. Léčba bojových variant mnoha virů je velmi komplikovaná 

(protilátky mají většinou pouze omezený účinek než-li se povede viru zmutovat). Do této 

skupiny řadíme pravé neštovice či ebolu. [7]  
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Variola (pravé neštovice)  

Variola se projevuje vyrážkou (skvrny, pupeny, puchýře). Zpočátku probíhá tato choroba jako 

chřipkové onemocnění. Ve druhé fázi po poklesu teplot se objevuje typická vyrážka, následně 

po 4-7 dnech při opětovném vzestupu teplot člověk umírá v důsledku oběhového selhání nebo 

komplikací. [7, 24]  

Vzhledem k tomu, že zdrojem původce je nemocný člověk, patří variola mezi nákazy 

přenášené z člověka na člověka. Přenos viru je možný vzdušnou cestou (kapénkami nebo 

kontaminovaným prachem), přímým kontaktem s nemocným nebo kontaminovanými 

předměty (především osobním a ložním prádlem). Inkubační doba činí 5-21 dnů, nejčastěji 

12 dnů. V této době vzniká a vyvíjí se vyrážka na sliznici dutiny ústní, což je provázeno 

vylučováním viru kapénkami při mluvení, kašli a kýchání. V další fázi onemocnění dominuje 

přenos kontaminovaným prachem nebo kontaktem s kontaminovanými předměty, který je ve 

srovnání s přenosem prostřednictvím kapének méně účinný  

Z výše uvedeného vyplývá, že virus varioly patří mezi B-agens s vysokou účinností, která lze 

použít ve formě biologického aerosolu k nepřímému napadení obyvatelstva  

Vyskytují se dva základní typy nemoci, a to variola major (tj. klasická variola) a variola 

minor. Variola major má těžší klinický průběh a vyšší smrtnost než variola minor. U obou 

základních typů nemoci lze v klinickém průběhu onemocnění rozeznat dvě stádia: před 

objevením se vyrážky a vyrážkové stadium. 

První stádium začíná z plného zdraví prudkým vzestupem teploty, která v průběhu 1-2 dnů 

dosáhne 39-40 °C. Současně se objevují bolesti hlavy a zad, pocit na zvracení a zvracení. 

Mezi časné příznaky patří také pocit škrábání v krku, zánět dásní a krčních mandlí, zánět 

nosní sliznice. Toto stadium trvá 3 až 4 dny.  

Druhé (vyrážkové) stádium začíná výsevem malých okrouhlých červených skvrn a později 

pupenů, pustul. V této době klesá teplota často až k normálu a celkový stav nemocného se 

zlepšuje. Přetrvávají obvykle bolesti v kříži. Během 2-3 dnů vznikají puchýřky, některé z nich 

mají vtažený střed. Asi 5. den po vzniku vyrážky se obsah puchýřků kalí a vznikají pustuly. 

Otok kůže a sliznic se postupně zmenšuje a bolestivost mizí. Asi za 3-4 týdny od začátku 

onemocnění dochází k úplnému odloučení krust, po nichž zůstávají hluboké světlé jizvy.  
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Obrázek 8 Puchýřky pravých neštovic 

Ebola  

Ebola způsobuje velmi těžké krvácivé (hemoragické) horečky, které ve většině případů končí 

smrtelně. První informace o viru Ebola se téměř současně objevily v roce 1976 v rovníkových 

provinciích Zaire a Súdánu. Název nemoci pochází od Zairské říčky. Zdroj onemocnění není 

dosud znám, pravděpodobně jsou jím hlodavci a nemocní lidé. K přenosu onemocnění 

dochází při úzkém a nechráněném kontaktu s nemocným. Vnímavost k viru je všeobecná, 

inkubační doba je 3-7 dní. Někdy onemocnění může probíhat jako chřipka, a být tak 

nerozpoznáno. [24]   

Během prvních dnů onemocnění má většina nemocných vysokou teplotu, bolest hlavy, bolesti 

svalů, bolesti žaludku a průjem. Zhruba po týdnu trvání nemoci se objevila u většiny 

nemocných bolest na hrudi, u některých nemocných jsou i krvácivé projevy, které dále 

mohou přecházet v šok a smrt. 

Protiepidemická opatření jsou založena na včasné diagnostice prvního nemocného, na izolaci 

dalších nemocných a osob z nákazy podezřelých. Součástí opatření je i vlastní léčba. 

Přednostně jsou uplatňována karanténní opatření, která zamezují zavlečení infekce mimo 

ohraničené ohnisko. Očkovací látka není nikde na světě k dispozici, i když se na jejím vývoji 

velmi intenzivně pracuje. 

 

Obrázek 9 Ebola 
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7.7 Toxiny 

Hlavní představitel: Botulotoxin 

Toxiny – jsou výsledkem produkce živých organismů (mikroorganismů, rostlin, živočichů). 

Většinou se tedy jedná o organické jedy, jenž se velmi výrazně a rychle projevují. Léčba je 

velmi složitá, většinou odkázána pouze na léčbu vnějších příznaků. Příkladem toxických látek 

může být např. ricin, botulotoxin či saxitoxin. [4, 24]   

Botulotoxin 

Botulotoxin je původcem botulismu, což je otrava organismu jedním z nejprudších jedů. Je 

považován za jednu z potenciálně nejnebezpečnějších B-agens. Jeden gram ideálně 

rozprášeného botulotoxinu by stačil k zabití milionu lidí. 

Pro případ teroristického útoku je nejpravděpodobnější využití aerosolového mraku. Na 

vzduchu se botulotoxin poměrně rychle rozkládá, což je také jeden z faktorů jeho atraktivity 

pro teroristy, protože zamořené prostředí je za několik dní naprosto bezpečné. 

Přirozeně vzniklý botulismus má tři formy: alimentární, rannou a endogenní-střevní. Všechny 

tyto formy vznikají průnikem Botulotoxinu přes sliznici střev nebo plic do krevního řečiště. 

Inhalační botulismus je vždy navozen uměle a je typický pro teroristické, či bojové použití.  

Všechny formy botulismu mají podobné neurologické příznaky. U alimentární formy se 

mohou nejprve vyskytnout bolesti břicha, zvracení nebo průjem. Poté se objeví suchost 

v ústech, chrapot, dvojité a mlhavé vidění, či rozšířené zornice. Dále pak botulismus probíhá 

jako nehorečnatá obrna. Vždy se projeví obrnou hlavových nervů, ale u některých pacientů 

může dojít až k těžké obrně navozující koma, které vyžaduje napojení na několikaměsíční 

umělé dýchání. [7] 

Neléčení pacienti umírají následkem obstrukce dýchacích cest, která vede k obrně dýchacího 

svalstva a nemožnosti nádechu kvůli obrně bránice a pomocných dýchacích svalů. Antibiotika 

na Botulotoxin nepůsobí, ale podávají se, aby zabránila vzniku sekundární infekce. K léčení 

se používá vakcína, ta však není v ČR registrována. 
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8 Zneužití chemických a biologických prost ředků 

8.1 Chemický terorismus 

Současnost a možnosti vývoje 

Chemický terorismus se bohužel stal reálnou hrozbou současného světa. Jedná se o použití 

chemických zbraní či pouze použití ničivých náplní těchto zbraní (toxiny, otravné látky atd.) 

nebo průmyslových toxických látek proti civilnímu obyvatelstvu či jiným cílům. Chemické 

látky mohou být člověku nebezpečné různým způsobem. V případě chemického terorismu je 

za hlavní nebezpečí chemické látky považována její toxicita.  

Pro teroristické účely mohou být, kromě látek nervově paralytických, které jsou nejtoxičtější, 

použity i další TCHL - látky zpuchýřující, dusivé a všeobecně jedovaté. Použití 

zpuchýřujících látek je uvažováno spíše k vyvolání zneschopnění než k usmrcení. Jestliže by 

záměrem teroristického útoku s použitím chemických zbraní bylo spíše zranit hodně lidí, než 

způsobit hromadná úmrtí, potom zpuchýřující látky, zejména yperit, mohou být vhodnými 

prostředky. Vzhledem k tomu, že většina dusivých látek (chlór, fosgen a další) jsou běžnými a 

snadno dostupnými průmyslovými chemickými látky, mohou být teroristy snadno zneužity. 

Totéž platí pro všeobecně jedovaté látky, kyanovodík a chlorkyan. 

Chemické zbraně se vyznačují nízkou cenou a relativně jednoduchou výrobou. Příprava 

i nejtoxičtějších látek včetně nejnebezpečnějších toxinů je realizovatelná v laboratorních 

podmínkách, které svým rozsahem a snadností utajení vždy zůstanou stranou kontrolních 

mechanismů mezinárodních úmluv. Z těchto důvodů jsou chemické zbraně snadno 

dosažitelné nejen pro bohaté teroristické skupiny, ale i pro individuální teroristy. 

Óm šinrikjó neboli Nejvyšší pravda je neblaze proslulou skupinou, která jako první použila 

chemické zbraně (bojový plyn sarin) jako teroristický nástroj.  

Nejrozsáhlejší teroristický chemický útok byl proveden 20. března 1995 ráno v tokijské 

podzemní dráze. Způsob provedení útoku byl primitivní. Pět členů sekty Óm Šinrikjó, jímž 

bylo předtím aplikováno antidotum, umístilo do tří vlakových souprav celkem jedenáct, více 

než půlkilogramových plastikových obalů, které obsahovaly celkově asi 7,5 litru 30 % sarinu. 

Členové sekty propíchli plastikové obaly pomocí deštníků se zaostřenými hroty a to 

v synchronizovaném rozmezí několika minut v době před průjezdem nejživější křižovatkou 

Kasumigesaki. Zemřelo 12 osob a dalších 5500 osob bylo zasaženo, z čehož značná část měla 

příznaky těžké otravy. Je však jisté, že pokud by byl použitý sarin vyšší čistoty, byl by 
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nesrovnatelně vyšší i počet oběti. Kromě policejních jednotek, záchranářů a zdravotníků si 

situace vyžádala také nasazení chemické jednotky japonské armády.  

Vývoj a krátká výroba tzv. binární chemické munice je zřejmě další možnost, jak mohou 

teroristé snadno zneužít vojenské technologie. 

Binární zbran ě 

V binární chemické munici dochází ke slučování tzv. prekurzorů až v době letu chemické 

munice na cíl. Prekurzory jsou nejedovaté nebo málo jedovaté chemické látky. V těle munice 

jsou prekuzrozy uloženy odděleně a teprve při výstřelu binární chemické munice nebo při 

shozu binárních chemických bomb dochází k protržení membrány a k vlastní chemické reakci 

při letu munice na cíl za vzniku otravné látky. V současné době je známá binární chemická 

munice (binární chemické reakce) pouze pro nejtoxičtější otravné látky, a to otravné látky 

nervově paralytické. 

Použití binárních zbraní snižuje nebezpečí, kterému musí terorista čelit při skladování, 

přepravě i použití bojových chemických látek. Jsou poměrně dobře známy receptury pro 

binární syntézu sarinu - 5 reakcí (chemické reakce kapalná + kapalná fáze) pro otravnou látku 

VX - 2 chemické reakce (chemické reakce kapalná + kapalná fáze nebo kapalná fáze + pevná 

látka), dále pak pro soman to jsou 2 chemické reakce (chemické reakce kapalná + kapalná 

fáze). 

 

Munice zp ůsobující kombinované zran ění 

Významným faktorem, který zvyšuje nebezpečí zneužití chemických prostředků, je existence 

munice způsobující kombinované zranění.  

Má smíšený, střepinový otravný účinek. Účinek je založený na vniknutí TCHL do organizmu 

mechanicky poškozenou pokožkou, k čemu se využívá otrávených jehliček nebo kuliček, 

které působí do vzdálenosti cca 150 m. Po výbuchu jsou vrženy do všech stran, prorážejí oděv 

a kůži a zavádějí TCHL do organizmu.  

 

Obrázek 10 Binární chemická letecká puma 

Kapalný prekurzor 
Zapalovač 

membrána 
Výbušnina 
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Jiným směrem ve vývoji chemické munice jsou tzv. mikrokapsle. Metoda je založená na 

vzniku mikrokapslí s TCHL. Mikrokapsle rozptýlené při výbuchu vytvářejí oblak aerosolu 

a vnikají do organizmu dýchacími cestami. V organizmu se rozpustí obal mikrokapsle 

a nastupuje účinek TCHL. [27] 

8.2 Bioterorismus 

Za biologický terorismus nebo také Bioterorismus můžeme považovat přípravu a použiti 

biologických prostředků nebo zbraní skupinami, které však k tomu nejsou zřízeny ani řízeny 

některým státem. Bioterorismus přisuzujeme skupinám organizovaným, značně bohatým 

a majícím přístup jak ke vzdělání, tak k náročným technologiím, kterých je zapotřebí pro 

práci s mikroby a toxiny. Takové skupiny nejsou politicky ani ideologicky spojeny s jedním 

určitým státem a nevykonávají teroristickou činnost jako vlasteneckou ve vztahu k jednomu 

státu. Aktivita je podněcována a živena až k fanatismu fundamentalistickým náboženstvím, 

dogmaty, zaslepenou vírou v pravdu a svaté poslání náboženských sekt. Vyúsťují do 

sebeobětování v boji proti lidem, kteří věří v něco jiného a proti bezvěrcům. [1] 

Teroristické a s nimi ani bioteroristické skupiny nelze chápat jako nějaké svedené hlupáky 

nebo zneužitou lidskou spodinu. Teroristé (a také bioteroristé) jsou lidé vzdělaní, schopní 

pohybovat se v různých státech, užívat různé jazyky, tvořit globální síť a v mnohém předčít 

své protivníky.  

Obecně dávají teroristické skupiny přednost biologickým zbraním před ostatními z důvodů, že 

výroba biologických zbraní je podstatně levnější než výroba chemických zbraní. Výrobu 

biologických zbraní lze poměrně snadno utajovat a lze je relativně snadno získat. Použití lze 

obtížně dokázat, protože se řada patogenních mikroorganismů a toxinů vyskytuje v přírodním 

prostředí. 

Typy útok ů 

Obecně lze rozlišit čtyři typy útoků, které by teroristé mohli s biologickými zbraněmi 

podniknout. [11] 

Prvním typem je nakažení oběti toxinem nebo patogenem, které do těla budou vpraveny 

injekcí. Tento typ se týká pouze jednotlivých obětí, proto je v současné době pro teroristy 

neefektivní. 

Druhým typem je kontaminace vody nebo jídla. Při pečlivém plánování a efektivním využití 

biologických zbraní se mohou oběti takového útoku pohybovat v řádu stovek. Proto je útok 

tohoto typu, v krátkém časovém horizontu, také nejvíce pravděpodobný. Nejznámější případ 
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se stal v roce 1984, kdy Rajneesheeova sekta v Oregonu použila v několika jídelnách 

salmonelózu s cílem narušit průběh místních voleb. Počet postižených přesáhl 750. Útoky 

tohoto druhu nejsou technicky ani logisticky obtížné, ale jejich následky mohou být efektivně 

a rychle omezeny, vzhledem k možnosti přesné lokace zdroje nákazy. 

Třetím typem je útok na cílovou oblast aerosolovými částicemi, které budou obsahovat 

příslušné patogeny nebo toxiny. Tento typ je sice nejvíce účinný, ale zároveň představuje 

největší technologické komplikace. Bojová látka by musela být určena pro aerosolový rozptyl 

a částice by musely mít optimální velikost a odolnost vůči environmentálnímu působení. 

Navíc je takový útok zcela závislý na meteorologických podmínkách. Pro většinu 

teroristických skupin je vývoj patogenu nebo toxinu vhodného pro vzdušný rozptyl mimo 

jejich technické možnosti. Ilustrativním příkladem je opět útok japonské sekty Óm šinrikjó 

v tokijském metru v roce 1993, kdy se příslušníci sekty pokusili zaútočit použitím antraxu. 

Sekta rozprašovala 4 dny antrax ve východním Tokiu z rozstřikovacího zařízení na střeše 

budovy. 15. března 1995 ukryl příslušník této sekty v tokijském metru 3 kufříky určené pro 

uvolnění botulotoxinu - člen sekty patrně ztratil odvahu a útok se neuskutečnil.  

Čtvrtý typ útoku se svým charakterem podstatně odlišuje od předchozích, protože není 

zaměřen přímo proti civilním nebo vojenským osobám. Někteří odborníci však varují, že 

zmíněná forma terorismu může být mnohem závažnější než přímé útoky. Tento způsob 

možného ataku předpokládá užití biologických zbraní vyvinutých proti zvířatům nebo 

rostlinám. Útok, vedený například proti pšeničným nebo rýžovým polím, by mohl mít za 

následek hladomor, kterému podlehnou až miliony lidí. Proti podobnému úderu nejsou 

imunní ani ekonomicky nejvyspělejší země, ve kterých by došlo k citelným hospodářským 

ztrátám. Pokusy o podobné útoky nejsou v dějinách nijak výjimečné. Například německý plán 

z roku 1944 - zničit britská bramborová pole za pomoci plísní a mandelinek. Na západní 

polokouli by použití biologických zbraní proti zemědělským plodinám mohlo být úspěšné, 

vzhledem k relativně úzkému sortimentu odrůd. Na druhou stranu je toto riziko sníženo 

poměrně důslednou kontrolou kvality zemědělské produkce, která by přispěla k rychlému 

zastavení šířící se choroby. Použití teroristy nemůže být vyloučeno, nicméně tato zbraň dosud 

mezi jejich prostředky nepatří. 

Zvláštnosti bioterorismu 

Ve většině případů se v literatuře uvádí, že použití biologických agens pro teroristické cíle se 

považuje za velmi atraktivní, že biologický terorismus je oproti chemickému mnohem 

účinnější a tudíž nebezpečnější a pravděpodobnější. Na druhé straně lze v publikacích narazit, 
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zcela oprávněně, i na opačné názory. 

Zastánci „zneužití“ B-agens pro teroristické cíle zdůrazňují ekonomickou účinnost. Tak např. 

pro hromadné (válečné) operace proti obyvatelstvu bylo vykalkulováno, že náklady na účinné 

ztráty na 1 km2 činí u konvenční výzbroje 2000 USD, u jaderné 800 USD, u chemických 

zbraní obsahujících nervově-paralytické látky 600 USD, zatímco u bakteriologických 

prostředků pouze 1 USD. Často se argumentuje nízkými výrobními náklady. Tak např. podle 

některých údajů stojí výroba 1 kg botulotoxinu pouze 500 USD a výrobní zařízení jen 3000 

USD. Přitom jde o typicky maloobjemovou výrobu, realizovatelnou utajeně v laboratorním 

měřítku. Účinné mikroorganismy lze také poměrně snadno získat, např. z mezinárodních 

sbírek kultur, univerzitních bank mikroorganismů apod. [4] 

Je zcela nepochybné, že biologické zbraně se vyznačují vysokou účinností. Naproti tomu, 

k nevýhodám biologických zbraní náleží (ve srovnání s chemickými zbraněmi) obecně 

složitější preparace, vyžadující speciální vědeckou kvalifikaci, vysokou úroveň technologie 

a dokonalé ochranné vybavení personálu.  

Základní nevýhodou biologických zbraní je nepředvídatelnost a opožděný účinek. Tato 

skutečnost ovšem na druhé straně komplikuje jejich včasné odhalení na straně napadeného. 

To může být z pohledu teroristického úderu za jistých okolností pokládáno za žádoucí 

výhodu, je-li třeba znesnadnit identifikaci momentu použití a pachatele.  

Nové perspektivy bioterorist ů 

Vývoj moderní biotechnologie za posledních 25 let velmi ovlivnil vývoj biologických zbraní. 

Nové technologie zaměřené na B-agens a biologické zbraně se vyvíjejí velmi rychle. 

Technologie genetického inženýrství existuje od 80. let 20. století. Schopnost modifikovat 

geny se za poslední roky změnila mnohonásobně, čemuž dozajista pomohly i změny a vývoj 

informačních technologií, počítačového vybavení a propojení vývojových týmů. 

Vzorky biologických látek jsou běžně k získání přímo v přírodě a výroba biologických zbraní 

může být snadno skryta za výrobou látek pro farmacii, potravinářský a kosmetický průmysl. 

Typickým příkladem mohou být přírodní toxiny- hadí jedy. [29] V uplynulých desetiletích byl 

prováděn jejich intenzívní výzkum, který přinesl řadu nečekaných a mimořádně podnětných 

výsledků. Jedovatí hadi čeledi zemězmijovitých (Atractaspididae) produkují ve svých 

jedových žlázách sarafotoxiny, které pro své silné vazokonstrikční (zužování, smršťování 

cév) účinky mohou způsobit i smrtelnou otravu člověka. Sarafotoxiny jsou látky, 

bioregulátory, v savčím, tedy i v lidském organismu.  
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Hadi této čeledi se vyskytují na blízkém východě, tedy v zemích s potenciálně nejvyšším 

počtem teroristických organizací, proto se v poslední době objevily úvahy o možném zneužití 

jedů jako prostředku k individuálním teroristickým akcím. Je velmi pravděpodobné, že 

smrtícího účinku by bylo možné dosáhnout i inhalační cestou v podobě aerosolu. 

Tyto látky by proto neměly zůstat stranou přiměřené pozornosti těch, kteří jsou zodpovědni za 

boj proti bioterorismu. 

 

Obrázek 11 Atractaspididae engaddensis 

8.3 Cíle útok ů  

Útoky teroristů mohou být namířeny na lidské životy, materiální hodnoty stejně jako na pocit 

bezpečí, panující mezi veřejnosti. Charakteristika potenciálních teroristických cílů může být 

značně různorodá, jak je níže podrobněji uvedeno.  

Objekty politického, ekonomického nebo kulturního charakteru: [33] 

• zastupitelské úřady nebo firmy USA, Izraele, Velké Británie, objekty Židovské obce  

• sídla ústředních orgánů státní správy jako ministerstva 

• objekty Ministerstva obrany - útok na vojenské zařízení a jednotky  

Objekty infrastrukturního typu: 

• letecká, silniční a železniční doprava (silniční a železniční nádraží, železniční trať, 

silniční a železniční tunely, letištní haly)  

• významné dopravní uzly a křižovatky (mosty, mimoúrovňové křižovatky)  

• ropovody, plynovody a jiné produktovody  

• telekomunikační infrastruktura  

• rozvody, rozvodny a transformátory elektrické energie, rozvody vody  

Teroristický útok, jehož cílem je usmrcení co největšího počtu osob:  

• veřejná shromáždění, kde se nachází větší množství účelově shromážděných osob 

• veřejná místa, kde se naráz nachází obyčejně větší množství osob, jako příklady 

mohou sloužit: vlaková nádraží, autobusová nádraží, letištní haly, metro, restaurace, 
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hotely, divadla, kina, multikina, sportovní stadiony, diskotéky, supermarkety a velké 

obchodní domy  

• zvláště zranitelné jsou zimní stadiony a velká sportovní hřiště, kde probíhají různé 

sportovní a kulturní akce a kde jsou shromážděny zpravidla tisíce diváků. Jejich 

rychlá a bezpečná evakuace je již předem přinejmenším problematická  

Výše uvedené cíle jsou terčem převážně terorismu s použitím konvenčních zbraní. Z pohledu 

„chemického teroristy“ bych však jako nejvýznamnějším bodem pro svůj čin viděl zamoření 

prostředků vodního nebo potravinového hospodářství a také rozprášení nebezpečného 

aerosolu ve velkém nákupním středisku. Očekával bych zde totiž velkou efektivitu činu 

a velmi malou ochranu. Lidská nevšímavost a možnost neuvědomování si rizika jsou v tomto 

směru velkým pomocníkem teroristů.  

Proto je důležité stále apelovat na obyvatelstvo, aby v případech, kdy zpozorují opuštěné 

balíky, tašky, nebo osoby konající podezřelou činnost, ohlásili tuto skutečnost kompetentním 

osobám. Je třeba přesvědčit naše spoluobčany k tomu, že podceňovat takové situace se 

nevyplácí.  
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9 Ochrana p řed útoky 

Útok lze provést otevřeně, to je v případech válečného konfliktu, nebo skrytě, což je typické 

pro teroristický útok. Teroristické útoky mohou být prováděny na mnoha místech současně 

a útočník se bude pokoušet o ztížení rozpoznání nemoci, stejně jako možnosti specifické 

léčby a prevence.  

Ochranná opatření proti útokům lze rozdělit do skupin: 

• včasné varování 

• detekce 

• zpravodajství a obecná (preventivní) protiepidemická opatření 

• osobní ochrana 

• kolektivní ochrana 

• dekontaminace a asanace 

• kauzální léčba 

• obrana proti psychologickým útokům a panice 

9.1 Včasné varování 

Pro zamezení infekce a jejímu rozšíření na celou populaci je důležitý systém včasného 

varování obyvatelstva a vyrozumění záchranářských složek. Varování jako jediné poskytuje 

možnost přijetí okamžitých ochranných opatření jako je vhodné použití ochranných masek 

nebo vyhledání vhodného úkrytu.  

V České republice jsou v trvalé provozuschopnosti udržovány systémy, které umožňují včasné 

varování a informování obyvatelstva o potenciálním nebezpečí prostřednictvím stacionárních 

sirén. V působnosti Hasičského záchranného sboru ČR se nachází více než 5 000 sirén, které 

pokrývají 85 % území ČR varovným signálem. Od 1. listopadu 2001 je zaveden jeden varovný 

signál "Všeobecná výstraha" (kolísavý tón sirény po dobu 140 vteřin; signál může být vysílán 

třikrát po sobě v asi tříminutových intervalech).  

Varování je významné i v případech, kdy se infekce šíří, ale ještě nedošlo k onemocnění. 

Jakmile nemoc vypukne, je důležitá rychlá detekce, identifikace OL a B-agens a diagnostika 

nakažených k nasazení medicínských opatření. 

K možnostem včasného varování patří:  

• Informace zpravodajských služeb 
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• Technické metody detekce 

• Rychlá identifikace z různých druhů vzorků 

Z těchto možností se jako nejdůležitější jeví technické metody detekce, které jsou dále 

popsány v následující kapitole. 

9.2 Detekce a identifikace látek 

K tomu, aby byla ochrana účinná, je zapotřebí správné a rychlé detekce látek, nákaz 

a intoxikací. 

Detekce TCHL  

Včasná detekce TCHL v ovzduší má klíčový význam pro včasnou a účinnou protichemickou 

ochranu osob pohybujících se v prostoru, kde se mohou dostat do styku s otravnou látkou a to 

především cestou inhalace vzduchu zamořeného TCHL. Zavedenými detektory jsou v praxi 

vybaveny vedle AČR i hasičské záchranné sbory a jednotky civilní ochrany.  

Z hlediska principu detekce lze detektory rozdělit na detektory pracující na chemickém 

principu a detektory pracující na fyzikálním principu. [6]  

Detektory chemického principu 

Detektory pracující na chemickém principu dokážou určit škodlivinu na základě chemické 

reakce detekčního činidla s danou látkou za vzniku barevné látky nebo látky s určitými 

spektrálními vlastnostmi. Na tomto principu pracují průkazníkové trubičky nebo papírky. 

Chemické detekce se zpravidla využívá tam, kde je předem známo, o jakou látku se jedná. 

Mezi výhody chemických detektorů patří, že jsou přenosné, dokážou určit danou látku 

i v komplikovaných směsích, rychlost stanovení, snadná obsluha a možnost detekce na místě. 

Detekce bojových otravných látek je u jednotek HZS ČR v současné době zabezpečena třemi 

prostředky: soupravou chemického průkazníku CHP-71, detektorem nervově-paralytických 

látek DETEHIT a detekčními papírky PP-3. (popis viz příloha č. 3) 

Detektory fyzikálního principu 

Detektory pracující na fyzikálním principu vyhledávají škodlivinu na základě změn 

fyzikálních vlastností vzduchu. Nejčastěji jsou to změny spektrální. Tyto detektory pracují 

obvykle jen s malým zpožděním vůči reálnému času. Taktéž slouží hlavně ke zjištění, jestli je 

přítomna vůbec nějaká škodlivina a dále k nepřetržitému monitorování přítomnosti škodlivin 

po stanovenou dobu.  

Přístrojem pracujícími na fyzikálním principu (RAID-1) jsou vybaveny především jednotky 

Civilní ochrany a hasičské záchranné sbory. (popis viz příloha č. 3) 
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Závěr 

Všechny uvedené detektory TCHL lze s úspěchem využít i při včasném odhalování zamoření 

osob, terénu, vojenské techniky a dalších materiálů. Včasná a správná detekce zamoření 

TCHL je nutná nejen k ochraně živé síly před sekundární kontaminací, ale je současně 

signálem k provedení odmořování (dekontaminace) zamořených povrchů. Z hlediska ochrany 

člověka před toxickými účinky TCHL je nejdůležitější včasná detekce zamoření kůže, oděvů 

a osobní zbraně u lidí, kteří mohli být potenciálně v kontaktu s TCHL.  

Při praktické detekci bude asi nejvýhodnější zkombinovat použití obou typů přístrojů. Pomocí 

fyzikální detekce nejprve zjistit, zdali jsou v ovzduší vůbec nějaké škodliviny a následně 

chemickou detekcí potvrdit přítomnost konkrétních škodlivin.  

Nezbytnou součástí protichemických opatření je i včasná a dostatečně citlivá detekce TCHL 

ve vodě a potravinách sloužící k zamezení otravy lidí v důsledku konzumace kontaminované 

vody či potravin. Například v AČR se k detekci TCHL ve vodě a potravinách využívá polní 

chemické laboratoře PCHL-90, AL-I (viz příloha č. 3). Tyto laboratoře jsou vybaveny 

dostatečně účinnými analyzátory schopnými odhalit ve vodě a potravinách i relativně nízké 

koncentrace TCHL, a tak zabránit jejich konzumaci. Uvedené laboratoře jsou schopné nejen 

identifikovat a detekovat poměrně nízké koncentrace TCHL, ale i prokázat celou řadu 

diverzních jedů, charakterizovat z fyzikálního hlediska identifikované TCHL a stanovit 

účinné látky. [6] 

Detekce B-agens  

Bojové biologické prostředky jsou od přírody obtížně zjistitelné. Objevit je nemůžeme 

žádným z našich pěti fyzických smyslů. Často bývají první známkou použití bojových 

biologických prostředků příznaky obětí, vystavených působení těchto zbraní. Možnou nejlepší 

šancí na odhalení biologických prostředků předtím než zasáhnou jedince, je rozpoznat 

způsoby jejich šíření. Třemi hlavními prostředky šíření jsou: [30]  

• Výbušný druh munice. Mohou to být bomby, nebo střely, jejichž výbuch způsobuje 

velmi malé škody. Výbuch vytvoří v bezprostřední oblasti dopadu malý mrak kapaliny 

nebo prachu. Tento mrak se postupně rozptýlí. Rychlost rozptýlení závisí na terénu 

a povětrnostních podmínkách.  

• Rozprašovací cisterny, nebo generátory. Letadla, vozidla, nebo pozemní generátory 

aerosolu s rozprašovacími cisternami, vytvářejí oblaky aerosolu bojových 

biologických prostředků.  
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• Bacilonosiči. Hmyz, např. komáři, blechy, vši a klíšťata přenášejí organizmy schopné 

vyvolat onemocnění. Velké zamoření tímto hmyzem může signalizovat použití 

bojových biologických prostředků.  

Jinou známkou možného biologického útoku, je přítomnost neobvyklých látek na zemi 

či na rostlinstvu, nebo nemocně vypadající rostliny, plodiny, nebo zvířata.  

Vliv počasí a terénu.  

Znalosti o tom, jak počasí a terén ovlivňuje biologické prostředky, mohou pomoci vyhnout se 

zamoření těmito prostředky. Hlavními faktory počasí, které působí na bojové biologické 

prostředky je sluneční světlo, vítr a srážky. Aerosolový postřik bude mít sklon koncentrovat 

se v nízko položených oblastech terénu, podobně jako ranní mlha. Sluneční světlo obsahuje 

viditelné a ultrafialové sluneční záření, které rychle zabíjí většinu bakterií používaných jako 

B-agens. Ale uměle vyrobené zmutované druhy bakterií mohou být proti slunečnímu světlu 

odolné. 

Vítr o vysoké rychlosti zvětší rozptyl biologických prostředků a rozřeďuje jejich koncentraci. 

Další putování biologického prostředku po směru větru se stává méně efektivní zásluhou 

rozřeďování a usmrcování patogenních organizmů. Dešťové srážky v podobě mírného až 

prudkého deště vymývají biologické prostředky z ovzduší, což snižuje riziko v oblastech po 

směru proudění větru.  

Detekce v ovzduší 

Pro posouzení možnosti detekce v ovzduší je důležitý základní fakt, že vzhledem k účinnosti 

B-agens budou při biologickém napadení přítomny v atmosféře pouze nízké koncentrace. [4] 

V dřívějších dobách, ale i dnes existují systémy odběru vzorků ovzduší pasivními i aktivními 

vzorkovači, které pracují na principu sorpce, na nichž se B-agens koncentrují. Tyto systémy 

jsou stále používány, avšak slouží pouze k identifikaci po poměrně zdlouhavém zpracování 

odebraných vzorků. Tento systém nemůže být využit pro rychlou detekci s cílem varování. 

Ke konci 20. století byla vyvíjena metoda dálkové detekce s využitím tzv. světelného radaru 

(light radar - Lidar), jíž je možno identifikovat oblak aerosolu na vzdálenost i několika desítek 

km, což může znamenat (v závislosti na směru a rychlosti větru) poměrně dlouhou dobu před 

příchodem oblaku na dané místo. Tento princip je tedy možno využít jako nespecifický pro 

varování před příchodem podezřelého oblaku aerosolů a po záchytu aerosolových částic 

následně identifikovat jejich složení v době, kdy již byla preventivně uskutečněna ochranná 

opatření. Další metodou posledních let jsou PCR technologie  
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Real-time PCR technologie  

PCR (polymerová řetězová reakce) je dnes základní molekulárně diagnostickou metodou 

umožňující relativně rychlou a přesnou detekci patogenů na principu detekce nukleonových 

kyselin (DNA). Testy založené na detekci nukleových kyselin umožňují detekci organismů 

nebo DNA mutací i ve velmi nízkých koncentracích. [31] 

Rychlá a přesná identifikace celého souboru potenciálních B-agens je klíčovým prvkem 

strategie biologické obrany. V současné době je identifikační strategie založená většinou na 

PCR v reálném čase (real-time PCR) vzhledem ke své rychlosti, opakovatelnosti, sensitivitě 

a minimalizované možnosti lidské chyby je to nejlepší, co se pro detekci B-agens 

v současnosti nabízí. 

Vzhledem k náročnosti vyhodnocování PCR reakce se celá řada firem zabývá vývojem 

a výrobou přístrojů a metod. Metody PCR se modifikují, zdokonalují a každý výrobce si své 

know-how chrání. 

Jedním z mála systémů, který dokáže detekovat B-agens je přístroj Smart Cycler II. Je 

konstruován jak pro laboratoře, tak pro polní podmínky. Dokáže vyhodnocovat PCR na 

velkém počtu vzorků. Je možné spojení několika přístrojů dohromady, takže počet vzorků 

není prakticky limitován.  

 

Obrázek 12 Smart Cycler II 

Závěr 

Útok biologickými zbraněmi je velmi obtížné včas identifikovat. Zatímco u toxických látek 

můžeme při detekci látky současně i identifikovat, u B-agens to tak jednoduše nelze.  

Ve starší literatuře jsem se často setkával se skutečností, že zjištění bakteriologických 

(biologických) látek je velmi obtížné a neexistují účinné přístroje k identifikaci.  

Novější literární prameny mě dnes naštěstí ujišťují o něčem jiném. Touto velmi složitou 

a rychle se rozvíjející oblastí se zaobírá řada vědeckých skupin, které se snaží nalézt stále 
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nová řešení. Čím rychlejší a dokonalejší budou prostředky dálkové detekce a  identifikace 

nebezpečných látek, tím více času zbude záchranářům k možné ochraně před jejich účinky. 

9.3 Bezpečnostní a zpravodajské služby 

Veškerým teroristickým útokům předchází důkladná příprava útoku - jako je určování cílů 

a jejich dlouhodobé sledování, příprava operačních plánů provedení teroristických útoků, 

příprava a náročný výcvik spolehlivých aktérů, získávání nutného materiálního vybavení 

k provedení teroristického útoku. Důkladný výcvik teroristů a jejich silná motivace je 

významným momentem v přípravě na vlastní teroristický útok. Tato činnost po sobě 

zpravidla zanechává určité stopy, které musí zpravodajské, bezpečnostní a informační služby 

a agentury včas zachytit a správně vyhodnotit. To v celém komplexu tvoří hlavní a základní 

článek v boji proti terorismu, což jsou účinná preventivní opatření před terorismem. 

Spolupráce zpravodajských, bezpečnostních a informačních služeb probíhá na úrovni jak 

národní, tak i mezinárodní. Ovšem ani celkový finanční rozpočet, špičkové technické 

vybavení zpravodajských, bezpečnostních, informačních a jiných speciálních služeb, 

motivace, příprava a výcvik státních zaměstnanců a také široký okruh placených 

spolupracovníků, který vytváří rozsáhlou akční síť, nejsou schopny zcela čelit mezinárodnímu 

terorismu. Příkladem může být 11. září 2001, kdy došlo k jednoznačnému selhání 

zpravodajských služeb, nebo nekonečné hledání Usámy bin Ládina. 

9.4 Protiepidemická opat ření při použití B-agens  

Při epidemiologickém šetření nákazy je nutné určit, zda epidemie vznikla přirozenou cestou, 

nebo zda byla uměle vyvolána. Prvním úkolem je stanovení rozsahu postižení populace 

a možné cesty nákazy na základě zaznamenaných příznaků a klinických symptomů. V rámci 

epidemiologického šetření se provádí odběr vhodného materiálu a následně je prováděna, co 

možná nejrychleji, laboratorní identifikace s cílem agens. Laboratorní výsledky umožňují 

zahájit včasná opatření a odpovídající léčbu. [6] 

Protiepidemická opatření jsou zaměřena jednak na opatření preventivní, jednak na snížení 

výskytu nákaz již vzniklých. 

Opatření preventivní počítají zvláště se zvýšeným rizikem nákaz, vyplývajících 

z nahromadění osob, ze společného ubytování a stravování v hygienicky málo nebo 

nevyhovujících podmínkách.  

Izolace – je základním opatřením v ohnisku nákazy a provádí se u postižených 

a exponovaných osob, tj. osob, které byly v kontaktu s nemocnými.  Metody třídění pacientů 
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a exponovaných osob se budou řídit místním právním řádem a směrnicemi hygienické služby 

vydanými podle předpokládaných nebo zjištěných původců infekce. 

Observace – je systematický dohled nad postiženými a exponovanými osobami a provádění 

léčebně- preventivních izolačních opatření k lokalizaci a likvidaci infekčního onemocnění 

v ohnisku nákazy. 

Karanténa - zahrnuje bezpečnou a úplnou izolaci ohniska od místního obyvatelstva. Pro 

osoby v karanténě platí absolutní zákaz opuštění karanténního prostoru. Je vyhlášen zákaz 

vjezdu do ohniska nákazy s výjimkou, která  se vztahuje pouze pro 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. 

Preventivní o čkování 

Pravděpodobnost (P) s jakou padne „šestka“ na hrací kostce snadno spočítáme. [15] 

Vypočítáme ji jako podíl počtu případů příznivých (m) ku počtu případů možných (n).  

P = m / n. 

Pro kostku (m = 1, n = 6) je P = 1/6. Vypočítat pravděpodobnost, že se otrávíme nějakou OL 

nebo budeme infikování b-agens, tak jednoduše nelze. Takovou pravděpodobnost, která 

představuje riziko, lze pouze odhadnout a pojistit se proti ní prevencí.  

Jako možnost prevence, zde uvádím ochranné očkování., které má velký význam v ochraně 

proti biologickému útoku. K tomu, aby očkování sloužilo jako prevence, je nutné, aby se při 

očkování použilo takových látek, které vyvolávají dlouhodobou a solidní imunitu, než látek, 

jimiž vyvolaná ochrana je krátkodobá a velmi relativní. Je však naprosto nemožné chránit 

obyvatelstvo proti všem nákazám.  

V současné době platí základní imunizační schéma očkování proti: 

• neštovicím 
• tetanu 

• břišnímu tyfu a paratyfu 
• botulismu (A-E) 

• poliomyelitidě 
• tularémii 
• encefalitidě 

• brucelóze 
• moru 

• žluté zimnici a některým dalším nákazám. 
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Hygienická opat ření 

V rámci hygienických opatření bych jako primární opatření volil zásobování pitnou vodou, 

dále zásobování potravinami. Neopomenutelným opatřením je provádění kontroly odpadních 

vod a odstraňování nečistoty. Nemělo by se zapomínat ani na kontrolu hmyzu a hlodavců. 

Zásobování pitnou vodou 

Během možného teroristického útoku a při přírodních katastrofách muže dojít k narušení 

a zčásti k vyřazení sociálních služeb a infrastruktur, čímž by došlo ke ztížení zásobování 

potravinami a léky. Poškození nebo zničení zásobování vodou a odpadního systému 

představuje pro šíření infekce nejvyšší riziko. 

Vodní zdroje, určené pro zásobování vodou, jsou tvořeny povrchovými zdroji (řeky, jezera, 

rybníky, vodní nádrže) a podzemními zdroji (prameny, studny). Protože povrchová voda 

může být při použití OL nebo B-agens znečištěna, je důležité zajistit její úpravu tak, aby 

mohla být bezpečně podávána obyvatelstvu. K tomu nám mohou posloužit stacionární nebo 

mobilní úpravny pitné vody. Stacionární úpravny vod jsou schopny upravovat velké objemy, 

ovšem jejich nevýhodou je, že cesta ke spotřebiteli může být narušena nebo opět 

kontaminována. V dnešní době se v rámci humanitárních pomocí a záchranných akcí 

prosazuje zásobování pitnou vodou z mobilních úpraven. 

K úpravě může posloužit například zařízení používané v AČR, ÚV-2000. Její výkon popisuje 

již zkratka v názvu tj. 2000 litrů/hod. Ve výbavě by se mohla objevit ještě malá mobilní 

úpravna vody ÚV-20, která může být přenášena jednou osobou. U hasičů se k úpravě vod 

využívá kontejnerové úpravny, kterou lze převážet na některém z kontejnerových automobilů. 

Výrobců, stejně jako druhů úpraven vod, je několik. K úpravnám se nabízejí různé doplňující 

nebo již integrované moduly, které umožňují balit vodu do PET láhví. Balená voda je 

výhodou při skladování a distribuci. Odpadá zde i riziko opětovné kontaminace.Na obrázku č. 

13 můžeme vidět armádní úpravnu ÚV-2000 a novou kontejnerovou úpravnu české výroby 

VIWA 5 HLS, která může být využívána například v humanitárních projektech. 

  

Obrázek 13 Mobilní úpravna vody ÚV-2000 a VIWA 5 HLS 
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Kontrola odpadních vod a hmyzu 

Dříve se odpadní vody a žumpy latrín zasypávaly chlorovým vápnem. Dnes se dezinfikované 

exkrementy shromažďují v plastových pytlích a jiných nádobách k zabránění šíření infekce. 

Podobně se zachází s jiným biologickým odpadem. [4] 

V cyklu likvidace odpadu je nezbytné řešit ochranu před hmyzem a hlodavci, kteří mohou být 

nositeli infekce. Proto je za těchto podmínek nutno počítat s použitím insekticidů, v prvé řadě 

takových, které jsou povoleny pro rutinní velkoplošné agrochemické, resp. zdravotnické 

použití. V mimořádných případech by bylo možné výjimečně použít i takových, které jsou 

v našich podmínkách již od poloviny 70. let běžně zakázány pro velkoplošné agrochemické 

použití (DDT, mirex, aldrin).  
 

9.5 Osobní ochrana 

Zcela zásadní ochranou jednotlivce v našich podmínkách je ochrana dýchacích orgánů 

pomocí ochranné masky. [4-6] Všechny ochranné masky (a dále uvedené prostředky pro děti) 

mají ochranné filtry (viz příloha č. 4) poskytující dokonalou ochranu proti plynům a parám 

TCHL a B-agens a jsou také vybaveny protidýmovou vložkou, takže poskytují ochranu 

i proti aerosolům TCHL a B-agens. Pro větší názornost jsou některé masky uvedeny také 

v příloze č. 5. 

Proto, aby byla ochrana účinná, musí existovat následující základní předpoklady:  

• Prostředky ochrany musí být k okamžité dispozici u uživatele  

• Prostředky ochrany musí být ve výtečném nebo alespoň v dobrém technickém 

stavu, který garantuje jejich" ochranné vlastnosti"  

• Uživatel musí znát a umět rychle a správně použít ochranných prostředků podle 

vzniklé situace  

Standardními vojskovými maskami jsou:  

• M-10M a OM-90.  

Standardními civilními ochrannými maskami jsou: 

• masky pro dospělé: CM-3, CM-4, CM-4M, CM-5, CM-5D, CM-5DM, 

CM-6, CM-6M,  

• masky pro děti (od 3 do 10 - 12 let) tj. DM-1, CM-3/3h.  

Standardními ochrannými prostředky pro malé děti (od 1,5 do 3 let) jsou:  

• dětské ochranné kazajky DK-62 a DK-88.  

Standardními ochrannými prostředky pro nejmenší děti (do 1,5 r) jsou:  
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• dětské ochranné vaky DV-65 a DV-75.  

Pro ochranu povrchu těla jsou zavedeny pouze v armádě jednorázové ochranné pláštěnky 

z plastů (s přezůvkami a rukavicemi) JP·75 a JP·90 (viz příloha č. 2) 

Úniková maska 

Osobní ochranu osob, potenciálně vystavených chemickému či biologickému útoku, může 

zabezpečit úniková maska. Úniková maska je jednoduchým, účinným a rychle použitelným 

prostředkem, který filtruje mikroorganismy, kouř a omezené množství chemikálií. Výhodou 

únikových masek je snadné použití, dlouhá životnost, skladovatelnost a také skutečnost, že se 

vyrábějí v universální velikosti.  

 

Obrázek 14 Úniková maska 

Díky nízké ceně by masky mohly být k dispozici na veřejně přístupných místech, jako např. 

letiště, nádraží, metro, stadiony, obchodní centra, hotely, výškové budovy, nemocniční 

zařízení a posloužit jako rychlý prostředek pro ochranu většího počtu osob. Masky mohou 

tvořit i nezbytný prostředek ochrany pro policisty, ochranku, vojáky, záchranáře, pracovníky 

podzemních prostor nebo výškových budov. 

Improvizovaná ochrana  

Pokud nejsou prostředky individuální ochrany ihned k dispozici, je zapotřebí použít tzv. 

prostředky improvizované ochrany dýchacích orgánů a povrchu těla. Ochrana dýchacích 

orgánů je nejdůležitější, a to proto, že dýchací orgány (ústa a nos) jsou "hlavní bránou vstupu 

nebezpečných látek do organismu". Pro civilní obyvatelstvo může být konstrukce ochranných 

masek inspirací pro vlastní přípravu improvizovaných ochranných prostředků.  

Návrh improvizovaných ochranných prost ředků 

Dýchací orgány 

K ochraně dýchacích orgánů jsou vhodné následující improvizované prostředky: vlažnou 

vodou navlhčený kapesník, ručník, utěrka, plena, šátek, buničitá vata, přiměřený kus textilní 

látky, eventuálně navlhčený toaletní papír.  
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Zrak 

Oči lze chránit motoristickými, lyžařskými nebo potápěcími brýlemi, neboť i ty jsou 

významnou bránou vstupu nebezpečných látek do organismu. Větrací otvory u brýlí je nutno 

přelepit izolační páskou. Pokud, v momentě překvapení, nemůžeme žádný z těchto druhů 

brýlí nalézt, může posloužit jako ochrana zraku také igelitový sáček přetažený přes hlavu a 

stažený tkanicí či gumou v úrovni lícních kostí. 

 

Obrázek 15 Potápěčské brýle jako možnost ochrany 

Povrch těla 

U ochrany povrchů těla je třeba dbát toho, že celý povrch těla musí být zakryt a žádné místo 

nesmí být nepokryté. Všechny ochranné prostředky je nutno co nejlépe utěsnit. 

 

Obrázek 16 Potenciální místa netěsnosti [7] 

Výrobci převážně sportovních oděvů se dnes snaží o maximální komfort zákazníka. Jejich 

výrobky tak účinně chrání proti všem povětrnostním podmínkám. Tento fakt významně 

napomáhá improvizované ochraně těla. Např. výrobky s ochranou proti dešti mohou sloužit 

jako ochranný oděv proti TCHL a B-agens. Izolační způsob ochrany splňuje gumový nebo 

igelitový plášť do deště, gumové holínky, gumové nebo kožené rukavice.  

Pokud není k dispozici gumový oblek, může jako vhodné řešení posloužit i oděv ošetřený 

impregnací. Impregnace brání ulpívání kapek a jejich vsakování. Dnes jsou impregnovány 

sportovní šusťákové kalhoty, jarní a zimní bundy, dlouhé kabáty atd. Pokud bychom si nebyli 

jisti ochranným faktorem námi vybraného oděvu, můžeme zesílit ochranu impregnačním 

sprejem. Impregnační spreje jsou v hojném počtu k dostání převážně v obchodech se 
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sportovním vybavením.   

Další materiál, kterého se hojně využívá hlavně u outdoorového oblečení, je goretex, což je 

speciální materiál umožňující odvod potu a bránící vnikání kapalin a zachycující páry 

z vnějšího prostředí. 

       

Obrázek 17 Princip fungování Goretexu a možné oděvy improvizované ochrany 

Hlava 

K ochraně hlavy se doporučuje použít kuklu, čepici nebo jinou pokrývku hlavy. Pro zvýšení 

účinku ochrany nasadit motorkářskou přilbu.  

 

Závěr 

K použití improvizované ochrany dochází při vzniku nenadálé situace, kdy se nechráněné 

osoby ocitly v ohrožení nebezpečných TCHL a biologických látek. Jedná se tedy o moment 

překvapení, na který jsou obyvatelé nuceni reagovat okamžitě. Proto by si každý z nás měl ve 

svém šatníku zkusit nalézt svršky, kterými by se mohl, v případě výskytu mimořádné události, 

chránit. 

Zde je nutno podotknout, že stupeň vyhodnocení účinné ochrany a připravenosti závisí čistě 

na nás. Prostředky improvizované ochrany dnes nejsou nedostupnou a finančně náročnou 

záležitostí. V jakémkoli supermarketu si člověk může vybrat z nepřeberného množství 

výrobků v přijatelné kvalitě a za přijatelné ceny. 
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9.6 Kolektivní ochrana 

V dřívějším období byly vybudovány pro ukrytí obyvatelstva jednoúčelové a víceúčelové 

ochranné stavby, včetně systému pražského metra a dopravních tunelů, které jsou rozloženy 

regionálně velmi asymetricky, neboť byly budovány v souladu s představou nejvíce 

ohrožených regionů v případě válečného konfliktu. Proto jsou lokalizovány zejména 

v nejprůmyslovějších regionech (Praha, severní Čechy, severní Morava) a mohou poskytnout 

místa jen pro zhruba 1,2 milionu obyvatel. V poslední době již další výstavba neprobíhá 

a akcent je položen na přípravu improvizovaných úkrytů, budovaných svépomocí, které však 

mohou poskytnout jen částečný stupeň ochrany proti parám a plynům toxických látek včetně 

látek uvolněných při průmyslových haváriích, případně proti B-agens. [4-6]  

9.7 Evakuace 

Evakuace je velmi účinným ochranným opatřením. K jejímu provedení jsou připraveny 

evakuační plány, podle nichž jsou lidé evakuováni do předem stanovených a připravených 

prostor. Evakuaci vyhlašuje, zabezpečuje a organizuje orgán státní správy. Pokyny k přípravě 

a zahájení evakuace jsou vysílány rozhlasem a televizí. Místní pokyny mohou být vydávány 

místním rozhlasem nebo jinými prostředky, například rádiovými vozy. [5]  

Při vyhlášení evakuace provádí občané následující činnost:  

• příprava improvizovaných ochranných prostředků 

• sledování místního rozhlasu nebo televize, kde jsou vysílány potřebné pokyny 

a upřesnění 

• uzavření oken, dveří, větracích otvorů, vypnutí větrání a klimatizace  

• zabezpečení vodních zdrojů před možným zamořením, například překrytím 

igelitovou folií nebo nepromokavou plachtou  

• uzamčení domu nebo bytu a jejich důkladné zabezpečení proti zlodějům  

• při dostatku času poskytnutí pomoci nemohoucím a starým lidem a dětem v okolí  

• samotní nemohoucí lidé vyvěsí s pomocí sousedů na vstupní dveře bílý ručník 

nebo plachtu; pomoc jim bude poskytnuta organizátory evakuace  

• informování organizátorů evakuace o lidech a dětech v okolí, kteří potřebují 

pomoc  

• dobalení a doplnění předem připraveného evakuačního zavazadla [5] o trvanlivé 

potraviny, balenou pitnou vodu a další potřeby 
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Závěr 

Každá osoba může mít doma evakuační zavazadlo předem vyčleněno a částečně připraveno. 

Doporučuji připravit si seznam, kde by v 1. části bylo uvedeno, co již evakuační zavazadlo 

obsahuje a v 2. části uvedeno, jaké položky je nutno ještě doplnit. Evakuační zavazadlo je 

vhodné označit visačkou se jménem a adresou majitele.  

Vše závisí na individuálních potřebách jednotlivce, proto by se měl evakuační seznam 

promyslet a připravit předem. 

Evakuační zavazadlo může mít pozitivní vliv na psychiku evakuovaných obyvatel. Při 

opuštění domu, či bytu, kde zanechal „evakuovaný“ veškeré své oblíbené předměty, mu 

může být alespoň slabou útěchou pár potřebných a důležitých věcí, které si vzal sebou. 

 

Tabulka 12 Doporučený seznam evakuačního zavazadla 

Způsob zabalení Položka 
Trvale zabaleno Oděvní doplňky, obuv 

Spací pytel 
Psací potřeby a potřeby pro volný čas 
Svítilna, baterky, zápalky 

Dobalit osobní doklady, rodný list, řidičský průkaz, 
průkaz pojištěnce  
nezbytné léky a zdravotní pomůcky, základní 
cennosti jako peníze, vkladní knížky, platební a 
bankovní karty 
základní trvanlivé potraviny jako konzervy, 
balený chléb, balená pitná voda (minimálně na 
dobu 24 hodin  

9.8 Dekontaminace zasažených  

Dekontaminace (desinfekce, dezaktivace) je proces, kterým se odstraňují nebo zneškodňují 

škodlivé látky (v našem případě chemické a biologické). Je důležitá proto, aby se umožnila 

činnost osob a techniky v zamořeném (kontaminovaném) prostředí bez použití speciální 

ochrany. Existují tři způsoby, jak zabránit kontaminaci osob. Principy dekontaminace jsou 

pro chemické a biologické látky podobné. [7] 

• Rozkladem škodliviny a její přeměnou na méně škodlivou látku  

• Odstranění škodliviny jejím zachycením ve vhodném materiálu (absorpce, 

adsorpce), praním, odvětráním, umožní-li to počasí nebo samovolným rozkladem  

• Izolací kontaminovaného prostoru do doby než ho bude možno rozložit nebo 

zlikvidovat  
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Technické prostředky dekontaminace 

V posledních letech se vývoj dekontaminačních technologií začal intenzivněji vyvíjet. 

Velkého posunu doznaly i technické prostředky a aplikace. Technické prostředky 

dekontaminace můžeme rozdělit na prostředky využívané pro dekontaminaci: [4,7] 

• osob - individuální 

• osob – hromadnou 

• věcných prostředků 

• mobilní techniky 

Ve všech výše uvedených oblastech nabízí trh množství různých výrobků, lišící se 

vlastnostmi a zejména cenou.  

Mezi prostředky dekontaminace patří: 

• stanoviště dekontaminace osob a techniky 

• dekontaminační sprchy 

• záchytné vany 

• dekontaminační prostředky 

• neutralizační, sorpční a emulgační látky a prostředky 

 

 

Obrázek 18 Dekontaminační sprcha 

Dekontaminace je velmi náročná odborná činnost zahrnující mimo jiné i fyzickou práci 

v prostředcích individuální ochrany s vysokým psychickým zatížením jednotlivých 

pracovníků. Zpravidla lze kalkulovat dlouhodobé nasazení pracovníků na dekontaminační 

práce, kde je také potřeba řešit střídaní pracovních směn. 

Na dekontaminační činidla jsou kladeny různé technické a jiné požadavky, jako jsou 

například rychlost působení dekontaminačního roztoku nebo směsi, ekonomická dostupnost 

dekontaminační techniky a dalších prostředků.  
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Důležitým faktorem, vyhodnocovaným na základě měření, je účinnost dekontaminačního 

procesu. Je možné ji vypočíst ze vztahu: 

[ ]%
100).(

p

up

Z

ZZ
U

−
=  

Zp hodnota původní kontaminace 

Zu hodnota po ukončení dekontaminace  

 

 

Nový způsob dekontaminace 

Novým způsobem dekontaminace osob, techniky a ploch, které jsou zamořeny chemickými i 

biologickými látkami je nově vyvinutá speciální pěna. [7] Otravné látky yperit, soman a VX 

je schopna z poloviny rozložit po 2 - 10 minutách. Její předností je zabránění i tzv. 

sekundárnímu zamoření a zlikvidování nejodolnějších spórů antraxu během 1 hodiny. 

Rychlost likvidace virů je počítána na minuty, kdy aktivita závisí na pH, které se pohybuje 

v rozmezí 8-10.  

Tabulka 13 Účinnost dekontaminační pěny 

Látka 
% destrukce nebo redukce 

časovém intervalu 
1 min          15 min           60 min  

Soman 99,98           99,98               99,98  

VX 91,2              99,8                 99,9  

Yperit 78,1              98,5                 99,8  

Antrax  --                       100                  100  

 

Závěr 

Dekontaminace prošla za dobu své existence poměrně dlouhým a významným vývojem. 

V dnešní době není žádnou neznámou. Je o ni vydáno mnoho publikací zabývající se 

principy, způsoby a postupy. Mezi záchranáři a v AČR se provádí řada cvičení. 

K nejasným otázkám zatím patří, kde provést v celém řetězci dekontaminaci osob, a to tak, 

aby nebyli zamořenými osobami ohroženi samotní záchranáři. Například nemocniční 

pracovníci při přijímání pacientů. Tato otázka je velmi složitá ve vztahu k nutné a neodkladné 

pomoci. Je možné ji řešit pouze za aktivní účasti všech zúčastněných složek a vědecko-

výzkumných pracovníků. Dalším složitým a obtížným úkolem je zajištění dostatečných zásob 

a možnosti výroby dekontaminačních prostředků. 
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9.9 Obrana proti psychologickým útok ům a panice 

Útoky teroristů, šíření epidemie a strach z bezbrannosti vyvolávají mezi obyvatelstvem 

paniku. V těchto případech je důležité, aby obyvatelé měli co nejvíce možných informací, a to 

nejenom během mimořádných událostí, ale hlavně v době běžného života. Pokud bude 

obyvatelstvo dopředu systematicky informováno a třeba i školeno v oblasti možných nákaz, 

bude se také lépe a rozvážněji chovat při mimořádné události. Bude dopředu vědět, co by se 

mělo udělat a nebude vystavováno tak velkému stresu. K přípravě obyvatelstva však vede 

dlouhá a složitá cesta. V současné době se obyvatelům dostávají do rukou různé praktické 

příručky kapesního formátu, které poskytují základní informace o způsobech správného 

chování. 

Velkou roli v této oblasti sehrávají i média.  

Média 

Rozvoj masových médií a komunikací, především internetu, usnadnil komunikaci 

i teroristům. Masová média pak zajistila co největší účinnost teroristického útoku. Existuje-li 

ta možnost, sledovat teroristický útok v přímém přenosu, jeho psychický účinek se 

zněkolikanásobí během velmi krátké chvíle. Média hrají v životě člověka stále významnější 

roli. V této souvislosti se začíná hovořit jako o vládě médií, která jsou zcela autonomní a mají 

moc výrazně proměňovat veřejné mínění. Tímto se nabízí myšlenky až o jakési mediální 

konspiraci. 

Mají-li média tak silný vliv na veřejné mínění, není těžké si domyslet, jak významnou roli 

hrají masová média při utváření veřejného mínění o teroristickém útoku. Tím, že masová 

média ihned rozšíří zprávu o útoku, umocní cíl teroristů, tedy vyvolat co největší psychický 

teror a strach. Navíc to, co je vytištěno černé na bílém, nebo co běží v televizi je běžně 

považováno za neměnnou pravdu. [32] 

Mediální realita by se měla co nejvíce přibližovat skutečnosti, tzn., média by měla být 

objektivní. Tento požadavek je těžké uskutečnit, protože každý zpravodaj je ve své podstatě 

člověk a jako takový je ovlivněn svými názory a pocity. 

Plná profesionální objektivita není možná, lze se ji však přiblížit tím, že si zpravodaj 

ponechává odstup od témat. Rozhodně by média neměla podávat jednostranné či dokonce 

tendenční informace, které jsou pak liché. Neobjektivní, tendenčně zaměřené nebo 

zmanipulované informace zbytečně rozdmýchávají nenávist na obou stranách. 
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Logické zd ůvodn ění 

Obranou proti panice a stresu z útoků může být i „jiný pohled na věc“. Tzn., každý by si měl 

logicky zdůvodnit, co je a není reálné v oblasti, ve které se denně nachází. Většina analýz se 

shoduje v názorech, že katastrofické scénáře spojené s chemickým a biologickým terorismem 

jsou sice možné, ale v současné době nejsou pravděpodobné. 

Ve srovnání s údaji o hrozivých infekčních onemocněních z minulosti, jsou výsledky, kterých 

bioteroristé v minulosti dosáhli, zanedbatelné. 

I ničivé a neuvěřitelně rozsáhlé epidemie a pandemie přirozených nákaz lidstvo přežilo, a to 

dokonce v dobách, kdy k tomu nebylo vybaveno vědou, ani materiálními prostředky. 

Obdobné je to i s chemickým terorismem. 

Jsou-li dnes teroristé schopni zasáhnout několik jedinců, nebo desítky osob na světě 

(a i kdyby jich byly stovky a tisíce), je nulová pravděpodobnost, že si k tomu vyberou právě 

lidi z České republiky a právě někoho z těch, kteří se nejvíc bojí.  

Teroristé potřebují v boji proti západní civilizaci rychlý a viditelný úspěch. Zatím jim ho 

poskytují výbuchy. Mimořádně úspěšným činem byly únosy letadel, spojené se zavražděním 

posádek a cestujících nárazem do výškových budov. V zásobě mohou mít teroristé bohatý 

výběr možností velkých havárií, záplav, požárů, útoků chemickými otravnými látkami aj. 

Nákup výbušnin, jejich transport a skladování je jednodušší než například u biologických 

prostředků.  
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10  Možné návrhy 

10.1   Základní opat ření k ochran ě před chemickým, biologickým 

terorismem  

Při podrobném studování literatury o chemických a biologických prostředků hromadného 

ničení bylo problematické nalézt informace, týkající se jednotlivých opatření k ochraně, 

v jednom uceleném tvaru. Jednotliví autoři odborných publikací popisují opatření odlišně, 

nebo se věnují jen vybrané části. Proto bych zde rád shrnul své poznatky a pokusil se vytvořit 

seznam opatření. 

 
Preventivní opat ření  

Ke zcela zásadním preventivním opatřením na jednotlivých resortech a ústředních orgánech 

patří zpracování reálných krizových plánů. V plánech je nutné zahrnout i případy CBRNE 

terorismu a nutné odezvy na takové teroristické útoky.  

K preventivním opatřením můžeme zařadit:  

• analýzy rizika a studium různých možných a reálných hrozeb a jejich 

pravděpodobných následků v různých podmínkách s využitím rozpracování 

pravděpodobných scénářů jednotlivých událostí 

• detekce, identifikace a monitorování všech potenciálních kontaminantů v reálném čase 

• modelování a simulace možných vzniklých situací v konkrétních podmínkách včetně 

hledání vhodných modelů chování, spolupráce a kooperace pro odezvy na takové 

situace v jednotlivých skupinách (záchranáři, civilní obyvatelstvo, apod.)  

• počet a rozmístění detektorů a jiných monitorovacích prvků na různých vybraných 

veřejných místech, v nově budovaných obchodních centrech a na místech největší 

zranitelnosti 

• média, poskytující vyvážené informace, jež by zároveň nebyly inspirující pro některé 

osoby či skupiny a neusměrňovaly by tak záměry případných teroristů  

• přiměřené a vhodné zveřejňování výsledků z výše uvedených oblastí s využitím všech 

druhů komunikace a medií (informovaní obyvatelstva)  

• ochrana míst jako jsou laboratoře, sklady, výrobní prostory, letiště a jiná zařízení, kde 

se nachází zneužitelné nebezpečné látky nebo zneužitelná zařízení  
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• vzdělávání a přiměřený a dostatečný výcvik jednotlivých skupin: záchranáři, 

obyvatelstvo – školní mládež, středoškolská mládež, vysokoškoláci, důchodci, apod.  

• preventivní hygienická a protiepidemická opatření 

• opatření veterinární a proti nákaze  
 

Represivní opat ření  

Do skupiny represivních opatření můžeme zařadit:  

• včasné odhalování ilegálních příprav a kriminálních aktivit, které směřují k přípravě 

nebo provedení aktu chemického, biologického terorismu  

• zneškodňování teroristických skupin a jednotlivců, kteří se připravují na provedení 
výše uvedených teroristických nebo nepřátelských útoků  
 

Ochranná opat ření  

K ochranným opatřením můžeme zařadit:  

• rychlé a spolehlivé varování a informování zasažených nebo ohrožených zaměstnanců  

• rychlé a spolehlivé varování a informování zasaženého nebo ohroženého obyvatelstva  

• vyrozumění složek integrovaného záchranného systému a dalších zainteresovaných 

orgánů, organizací a zařízení, které budou nezbytné pro záchranu osob a pro likvidaci 

následků  

• zdravotnická opatření (antidota, speciální profylaxe)  

• individuální ochrana pro jednotlivé skupiny (záchranáři, obyvatelstvo, atd.). Zatímco 

záchranáři budou vybaveni prostředky individuální ochrany, civilní obyvatelstvo si 

bude muset připravit a použít především improvizované prostředky individuální 

ochrany 

• ukrytí obyvatelstva s využitím ochranných vlastností upravených staveb (utěsněním 

oken a dveří, vypnutím nebo úpravou ventilačních systémů) 

• evakuace obyvatelstva z ohrožených nebo napadených území na bezpečná místa 

s logistickým a humanistickým zabezpečením 

• eliminace strachu, paniky a neadekvátních psychických reakcí a psychických selhání  

• dodržování stanovených bezpečnostních opatření při nouzovém přežití obyvatelstva 

(dodržování hygienických pravidel, zákaz konzumace neprověřených potravin 

a tekutin, zákaz kouření, zákaz kontaktů s podezřelými nebo zamořenými předměty)  
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Likvida ční opat ření  

• zdravotnická opatření (diagnostika, první pomoc, terapie, hospitalizace)  

• identifikace a pohřbívání mrtvých 

• likvidace napadených porostů a zvířat  

• hygienická očista osob, dekontaminace techniky, materiálů a okolí  

 

10.2   Doporu čení pro obyvatele 

Řada lidí si uvědomuje mnohá rizika až po proběhnutých mimořádných událostech, což je 

však pozdě. Přitom se na řadu situací lze předem připravit. Vyžaduje to však osobní zájem 

o věc nebo problém. 

Možná ideová doporučení by pomohla zmírnit dopady na počty zraněných a usnadnila by 

také zásah záchranářských složek. 

Doporučení: 

• být podrobně seznámen s možným ohrožením v místě, kde člověk bydlí, 

eventuálně pracuje  

• promyslet si v klidu, jaké nepříznivé události (mimořádné události) se mohou stát 

v místě bydliště nebo i pracoviště  

• zjistit si místní rizika a ohrožení, eventuálně je konzultovat na vhodných orgánech 

státní správy; zjistit si místo svého úkrytu, podrobnosti ohledně evakuace osob 

(evakuační trasy, shromaždiště evakuovaných osob, doporučený obsah 

evakuačního zavazadla)  

• naučit se poznávat druhy a způsoby vyhlašování varovného signálu u orgánu státní 

správy  

• připravit si předem evakuační zavazadlo a improvizované prostředky ochrany 

dýchacích orgánů  

• provést vyhledání, vyzkoušení použití improvizovaných prostředků ochrany 

dýchacích orgánů s konkrétním námětem a ve smyšleném časovém stresu  

• vyzkoušet si vlastní nácvik evakuace po stanovených evakuačních cestách až do 

možného místa shromaždiště evakuovaných osob  

Je zcela pochopitelné, že přesvědčit jednotlivce k nácviku je obtížné. Pokud by se však 

k nácviku zapojila celá rodina, mohl by tento problém být řešen formou hry. Děti by se tak 

mohly od svých rodičů dozvědět o možném existujícím problému a sami si prohlubovat 
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znalosti v této oblasti. 

Být připraven by pak znamenalo: 

• Znalost obecné problematiky, chemických a biologických zbraní, terorismu a jeho 

projevu  

• Znalost zásady ochrany a chování  

• Znalost vybavenosti potřebnými ochrannými prostředky nebo mít připraveny 

improvizované prostředky ochrany dýchacích orgánů a povrchu těla  

• Pravidelně a důkladně nacvičovat vhodné způsoby používání ochranných 

prostředků a způsoby provádění evakuace  
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11  Závěr 

Obsáhnout veškerou problematiku chemických a biologických prostředků hromadného ničení 

je na několika desítkách stránek nemožné. Nebylo to ani účelem. Cílem bylo poskytnout 

alespoň nejzákladnější přehled používaných látek a prostředků, kterých se lidstvo obává pro 

jejich nebezpečnost. Záměrem bylo také charakterizovat způsoby ochrany proti účinkům 

chemických a biologických prostředků. 

Ve své práci popisuji jednotlivé prostředky hromadného ničení, charakterizuji obecné rozdíly 

mezi nimi a uvádím legislativní požadavky.  

Vzhledem ke stanovenému cíli práce bylo nutné také zaměřit se na chemické a biologické 

látky ve smyslu jejich zneužití teroristickými organizacemi. Na základě provedených analýz 

lze konstatovat, že přes vysoce nebezpečný potenciál chemických a biologických látek jsou 

v současnosti reálně použitelné jen některé z nich. Důvodem je například neefektivita spojená 

s výrobou a šířením, malá rozsáhlost následků, či cenová nedostupnost. 

V souladu s cílem práce jsem velkou část práce věnoval ochraně před chemickými 

a biologickými útoky. Samotná ochrana před vnějším nebezpečím chemických 

a biologických látek je živým, stále se vyvíjejícím organismem. Z tohoto důvodu ani není 

možné podat kompletní informace. Proto jsem shrnul současný stav a v dílčích závěrech 

uvedl možná řešení.  

Při tvorbě své práce jsem došel k závěru, že stupeň připravenosti civilního obyvatelstva na 

mimořádné události spojené s chemickou a biologickou ochranou je dosud, bohužel, na nízké 

úrovni. Veřejná informovanost o preventivně připravovaných záchranných a likvidačních 

pracích a o ochraně obyvatelstva je nedostatečná. Často je podceňovaná jak kompetentními 

správními orgány, tak i vlastním obyvatelstvem. A to přesto, že jak v minulosti, tak i 

v nedávné době byla připravena řada vhodných knih,  publikací a účelových příruček pro 

rychlou informovanost obyvatelstva.  

Problémem je hlavně osobní nezájem obyvatel o činnostech směřujících k zlepšování své 

vlastní ochrany. Přitom úroveň přípravy čelit nebezpečným útokům, zaleží jen čistě na nás. 

Nelze se spolehnout vždy a všude na státní složky.  

Práce podává ucelený přehled o chemických a biologických prostředcích hromadného ničení. 

Analyzuje možnosti použití těchto prostředků a navrhuje optimální metody a způsoby 

ochrany proti jejich účinkům, čímž byl stanovený cíl práce splněn. Poznatky je možné v praxi 
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využít pro řešení ochrany obyvatelstva před zbraněmi hromadného ničení. Práce je vhodným 

výchozím materiálem k dalšímu studiu této problematiky jak pro studenty vysokých škol, tak 

pro osoby, které se prakticky zabývají ochranou obyvatelstva. 
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Seznam použitých zkratek 
 

ABC Jaderné, biologické a chemické zbraně 
AČR Armáda České republiky 
B-agens Biologická agens 
BCHL Bojové chemické látky 
BTWC Convention on the Prohibition of the Development, Production and 

Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on their 
Destruction (Úmluva o zákazu vývoje, výroby a hromadění zásob 
bakteriologických (biologických) zbraních, a o jejich zničení) 

BZ Biologická zbraň 
CBRNE Chemické, biologické, radiologické, nukleární a explozivní prostředky 
CN Chloracetofenon  
CNS Centrální nervový systém 
CR Dibenz-1,4-oxazepin  
CS Chlorbenzalmalondinitril  
CWC Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling 

and Use of Chemical Weapons and on their Destruction (Úmluva o zákazu 
vývoje, výroby, skladování zásob a použití chemických zbraní, a o jejich 
zničení) 

DM Difenylaminchlorarzin  
HCN Kyanovodík 
CHZ Chemické zbraně 
NBC Nukleární, biologické a chemické zbraně 
OL Otravné látky 
OPCW Organization for Prohibition of Chemical Weapons (Organizace pro zákaz 

chemických zbraní) 
PHN Prostředek hromadného ničení 
TCHL Toxické chemické látky  
ZHN Zbraně hromadného ničení 
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Příloha č. 1 

ČASOVÁ POSLOUPNOST PROTOKOLŮ A SMLUV 

Rok 
přijetí  

Událost  URL:  

1899  

Úmluva o zákonech a 
obyčejích pozemní 

války  
 

http://www.yale.edu/lawweb/avalon/lawofwar/hague02.htm  

1899 
a 

1907  

Haagské úmluvy 1899 
a 1907  

 
http://www.lib.byu.edu/~rdh/wwi/hague.html 

1925  

Protokol zakazující 
používat ve válce 

dusivých, otravných 
nebo podobných 

plynů a 
bakteriologických 

prostředků (Ženevský 
protokol)  

 

http://www.yale.edu/lawweb/avalon/lawofwar/geneva01.htm  

1949 
a 

1977  

Čtyři Ženevské 
konvence 1949 a dva 
dodatkové protokoly 

1977  
 

http://www.genevaconventions.org/  

1961  

Rezoluce Valného 
shromáždění č. 1653: 
Deklarace o zákazu 

použití nukleárních a 
termonukleárních 

zbraní 

http://www.un.org/Depts/dhl/resguide/resins.htm  

1968  
Smlouva o nešíření 
jaderných zbraní  

http://disarmament2.un.org/wmd/npt/npttext.html 
nebo  

http://disarmament.un.org:8080/wmd/npt/index.html  

1972  

Konvence o zákazu 
vývoje, výroby a 
hromadění zásob 
bakteriologických 
(biologických) a 

toxických zbraní, a o 
jejich zničení  

 

http://disarmament.un.org:8080/wmd/bwc/index.html 
nebo  

http://www.opbw.org/convention/documents/btwctext.pdf  

1993  

Konvence o zákazu 
vývoje, výroby, 

hromadění zásob a 
použití chemických 

zbraní, a o jejich 
zničení  

http://disarmament.un.org:8080/wmd/cwc/index.html 
nebo  

http://www.opcw.org/html/db/cwc/eng/cwc_frameset.html  

 



 

 

Příloha č. 2 

SOUPRAVA PROTICHEMiCKÁ Jp-75, JP-75A 

CHARAKTERISTIKA A POUŽITÍ  
 

Souprava je součástí výbavy každého vojáka. Poskytuje ochranu povrchu těla proti kapkám všech kapalin 
(s výjimkou organických rozpustidel) a radioaktivnímu prachu. Může se rovněž použít ke krátkodobé ochraně 
proti zápalným látkám jako je napalm a k nouzové ochraně proti účinkům světelného a tepelného záření 
jaderného výbuchu. Souprava se skládá s pláštěnky, rukavic a přezůvek. Je vyrobena z modifikovaného 
vysokotlakého polyetylénu, který má samozhášecí vlastnosti. Soupravu lze využít jak k vojenským účelům, tak 
i k zemědělským pracím (postřik stromů nebezpečnými kapalinami). Souprava již byla vyřazena z výzbroje 
AČR. 
 
TAKTlCKO- TECHNICKÁ DATA  
 
Hmotnost    0,7 kg 
Minimální doba ochrany   270 min. 

LITERATURA:    Příručka pro vojenské chemiky  
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Příloha č. 3 

PROSTŘEDKY CHEMICKÉHO PR ŮZKUMU  

Chemický průkazník CHP-71 
 

Chemický průkazník CHP-71 je zařízení vševojskového chemického průzkumu určené pro použití za všech. 

CHP-71 je snadný na transport i obsluhu. 

Soupravu tvoří vlastní přístroj s příslušenstvím a průkazníkové trubičky. CHP-71 je schopen pracovat jak ve 

vozidlech, kdy je napájen z baterie vozidla, tak při pěším průzkumu, v tomto případě je napájen z vlastních 

zdrojů. 

 
 

Princip činnosti: přístroj nasává vzduch přes vstupní filtr, který ho zbaví hrubých nečistot a kyselých par. 

Vzduch dále proudí do průtokoměru a dále do průkazníkových trubiček, umístěných vedle sebe. V přístroji jsou 

4 místa pro průkazníkové trubičky, jedno je rezervováno pro detekci nových druhů otravných látek. Po 

průchodu průkazníkovými trubičkami je vzduch nasáván čerpadlem a před výstupní filtr odchází zpátky do 

atmosféry. Je-li třeba zjistit zamoření bojové techniky, zeminy, či jiného materiálu nasadí se na přívodní trubici 

vstupního filtru speciální nástavec. Pro použití v zimních podmínkách ( při teplotách pod + 15°C ) je nutno 

ohřívat průkazníkové trubičky. Při používání ve vozidlech se tak děje automaticky. Při pěším průzkumu je 

ohřívací blok umístěn na pravé straně přístroje. Před provozem přístroje mimo vozidlo je třeba zasunout 

zkratovací zásuvky. 

Průkazníkové trubičky pro přístroj CHP-71 jsou vysoce citlivé a specifické Trubičky nejsou znehodnocovány, 

je-li nasáván čistý vzduch. Jejich detekční náplň je stálá a ke změně dochází až v přítomnosti OL v atmosféře. 

Plynulé kontroly atmosféry se dosahuje vložením nové trubičky každých 30 minut.  
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Průkazníkové papírky PP-3 
 

Tyto nálepky umožňují rychlé zjištění výskytu bojových látek – organofosfátů, látek typu V nebo yperitu. 

Reagují s aerosolem bojové látky za okamžité barevné změny. Je možné je nalepit přímo na povrch 

protichemického oděvu. Papírek dokáže rozlišit tři základní skupiny BCHL - řadu G (sarin, soman, IVA, 

cyklosin), řadu H (S-yperit, N-yperit) a řadu V (látka VX). Dmh přítomné BCHL se určí porovnáním barevné 

reakce s přiloženým etalonem.  

 

 

Detekční papírky DETEHIT 

Detekční papírky DETEHIT slouží k identifikaci nervově paralytických látek řady G i V v ovzduší ve formě par 

i aerosolů, ve vodě, potravinách nebo na površích. Biochemická reakce je mimořádně citlivá, bohužel je rušena 

přítomností některých látek vyskytujících se v životním prostředí. Proto v případě pozitivní reakce je třeba 

provést detekci ještě jiným způsobem (např. CHP-71). Po ovlhčení detekční tkaniny a jejím přiložení na 

kontaminovanou plochu dochází k nasorbování TCHL a po přitisknutí druhé části papírku se substrátem dojde 

k reakci. Stejně jako u CHP-71 znamená nezbarvení přítomnost NPL.  
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Detektory RAID-1 

Detektory RAID můžou být přenosné nebo stabilní s automatickou funkcí alarmu sloužící k ochraně personálu 

a monitorování nebezpečných chemických bojových látek už na stupni podráždění oční zřítelnice. Zařízení 

mohou vykonávat měření ve vnějších i vnitřních podmínkách. Mohou být umístěné v stabilním prostředí, na 

autech, lodích, ale také např. v krytech CO. Je také možné je použít pro detekci toxických průmyslových látek. 

Systémy těchto detektorů pracují na bázi spektrometrie pohybu iontů. Pracují ve dvou rozdílných modech; buď 

pracují nepřetržitě s automatickou funkcí alarmu, nebo pracují nesouvisle s vyšší citlivostí měření. 

Detektor pracuje se dvěma knihovnami:  

Toxické chemické látky GA, GB, GD, VX, HD, HN, LW, AC 2.  

Škodliviny NH3, Ch, chlorované uhlovodíky, HCN, S02  

 

 

 

Signalizátor OL GSP11 a GSA 12 

Signalizátor je přístroj, který v přítomnosti výparů otravných látek typu G a V na určitém místě rychle 

a automaticky vydává optický zvukový signál. Umožňuje nepřetržitou kontrolu přítomnosti nervově-

paralytických otravných látek ve vzduchu. Přednostně se využívá ve vozidlech jednotek radiačního 

a chemického průzkumu. 

 

 

Signalizátor GSA 12 představuje vylepšenou verzi přístroje GSP-11. 
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Laboratoř přenosná chemická PCHL-90 

Laboratoř je určena ke kvalitativní a semikvantitativní analýze vody, půdy, vojenského materiálu a dalších 

objektů kontaminovaných látkami VX, GD, HD,CS, CR a BZ, alkaloidy, herbicidy a těžkými kovy. Umožňuje 

rovněž kontrolovat vzorky vzduchu a dekontaminační látky na obsah aktivního chlóru. Touto soupravou jsou 

vybaveny speciální chemické jednotky. Před prvním použitím je nutné provést obměnu činidel DO-2, PCHL-90. 

 

Laboratoř automobilní AL-1 

Laboratoř je určena k analýze vzorků obsahujících radioaktivní a otravné látky.AL-1 jsou vybaveny některé 

chemické jednotky, zdravotnická a proviantní služba a Civilní ochrana. Souprava se skládá z chemické části ve 

skříňovém automobilu a radiometrické části v přívěsu. 



 

 

Příloha č. 4 

CHARAKTERISTIKY MALÝCH OCHRANNÝCH FILTR Ů 

MOF-2,MOF-4,MOF-5 

CHARAKTERISTIKA A POUŽITÍ 

Malý ochranný filtr slouží jako základní funkční součást lícnic ochranných masek CM-4, CM-5 k ochraně 
dýchacích cest před bojovými chemickými látkami, toxinům, biologickým prostředkům a před vnitřní 
kontaminací radioaktivními částicemi. Rovněž slouží k zachycení nebezpečných chemických látek. Probíhá 
postupné vyřazování z používání. Nahrazováno MOF-6-M 
 
TAKTICKO-TECHNICKÁ DATA 

Hmotnost: 
■ MOF-2 a MOF-5 0,26 kg 
■ MOF-4 0,25 kg 
 

Tlakové ztráty při průtoku vzduchu 30 l/min.: 
■ MOF-2 190 Pa 
■ MOF-4 170 Pa 
■ MOF-5 150 Pa 

 

MOF-6-M 

CHARAKTERISTIKA A POUŽITÍ 

Slouží jako základní funkční součást lícnic ochranných masek CM-4, CM-5 k ochraně dýchacích cest před 
bojovými chemickými látkami, toxinům, biologickým prostředkům a před vnitřní kontaminací radioaktivními 
částicemi. Dále slouží k zachycení nebezpečných chemických látek (průmyslových škodlivin) dle normy ČSN 
EN 141 – Protiplynové a kombinované filtry ve třídě 2: A2, B2, E2, K2 a P3. 
 
TAKTICKO-TECHNICKÁ DATA 
Hmotnost 0,35 kg 

Těsnost – koeficient podsávání 0,0001% 

Tlakové ztráty při průtoku vzduchu 30 l/min.: 170 Pa 

Sorpční kapacity v gramech: 

■ Chlorpikrín 15          ■ Kyanovodík 4,2 

■ Chlorkyan 2              ■ Fosgen 8 

■ Chlor 9                      ■ Amoniak 5,2 

■ Sirovodík 8,5            ■ Oxid siřičitý 7,9 



1 

 

Příloha č. 5 

CHARAKTERISTIKY OCHRANNÝCH MASEK 

Maska ochranná OM-90 

CHARAKTERISTIKA A POUŽITÍ 
Ochranná maska zabezpečuje ochranu očí, dýchacího ústrojí a obličeje proti otravným a biologickým látkám 
v plynné nebo aerosolové podobě a radioaktivnímu prachu. Umožňuje přijímat nápoje nebo potravu v kapalné 
formě. Souprava se skládá z lícnice, ochranného filtru, pláštěnky na jedno použití (JP-90) a přepravní brašny. 
Lícnice je vyrobena z brombutylkaučuku, který zajišťuje výjimečnou odolnost vůči toxickým látkám. Filtr lze 
upevnit napravo nebo nalevo. Univerzální filtr chrání proti průmyslovým škodlivinám. Zorné pole masky je 70% 
a umožňuje střelbu. Používané filtry MOF-2, 4, 5, 6. 

 

Maska ochranná CM-5 

CHARAKTERISTIKA A POUŽITÍ 
Ochranná maska se používá pro ochranu dýchacích cest osob působících v integrovaném záchranném systému 
a v zařízeních CO. Zabezpečuje ochranu očí, dýchacího ústrojí a obličeje proti bojovým chemickým látkám, 
toxinům, biologickým prostředkům a před vnitřní kontaminací radioaktivními částicemi. 

 
Dětská kazajka DK-88: 

CHARAKTERISTIKA A POUŽITÍ 
Oděvní část sahající do pasu dítěte je vyrobena z polyamidové pogumované tkaniny a je opatřena filtroventilační 
jednotkou a pouzdrem na zdroje. Vzduch k dýchání je nasáván ventilátorkem přes filtr typu MOF, který je 
umístěn na nástavci na hlavové kukle. Výpustný ventil je umístěn na kukle pod panoramatickým plastovým 
průzorem. Jako zdroj proudu slouží 6 monočlánků typu R-14 nebo LR-14. DK-88 tak nevyžaduje trvalou 
obsluhu dospělé osoby, je nutný pouze trvalý dozor. V případě poruchy ventilátoru nebo vybití baterií lze použít 
ručního dmychadla - pryžového měchu s vrapovanou hadicí a speciální manžetou, která se přetahuje přes spodní 
okraj filtru MOF. Kazajka je vybavena systémem pití umožňujícím dítěti přijímat tekutiny v zamořeném 
prostředí. 
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Ochranná maska CM-6  

CHARAKTERISTIKA A POUŽITÍ 
Představuje nový typ celoobličejové masky. Plně odpovídá požadavkům normy EN 136. Zajišťuje spolehlivou 
ochrannou funkci v teplotním rozsahu -25°C až +50°C. 
V kombinaci s vhodným filtrem nebo dýchacím přístrojem zajišťuje ochranu obličeje, očí a dýchacích orgánů 
před účinky toxických plynů, par, aerosolů, biologických škodlivin, radioaktivního prachu, atd. Maska je určena 
pro použití v průmyslu, chemických a nukleárních oborech, zemědělství, hornictví, jednotkách civilní ochrany, 
záchranných hasičských sborech, u policejních jednotek apod. Lícnice je vyrobena z chemicky odolné, měkké 
a dobře snášenlivé pryže na bázi BIIR. Velkoplošný panoramatický polykarbonátový zorník zajišťuje dokonalou 
nezkreslenou prostorovou orientaci při obvyklých činnostech. Řešení těsnící linie masky zabezpečuje 
spolehlivou těsnost u různých velikostí obličeje. 

• Konstrukční řešení masky umožňuje montáž filtru na levou nebo pravou stranu.  

• Průzvučná vložka umožňuje dobrou komunikaci při použití masky.  

• Maska je připravována v modifikaci se systémem pro příjem tekutin a systémem dorozumívání pomocí 
elektronických pojítek.  

 

 


