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Tato diplomová práce se zaměřuje na biologické látky hromadného ničení. Je rozdělena 

do dvou částí. V první části přináší přehled o vybraných biologických agens a jejich 
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1 Úvod 

V posledních letech dochází k nárůstu počtu teroristických útoků, jejichž cílem je nejen 

ohrožení životů civilistů, ale také ukázání vládám států, že jsou tyto skupiny schopny útočit 

na větší množství lidí. Jedním z možných způsobů útoků mohou být biologické zbraně 

hromadného ničení. Mezi hlavní nebezpečná hlediska použití biologických látek patří jejich 

nenápadnost v šíření, relativně krátká doba přenosu a nízké ekonomické náklady na jejich 

výrobu. 

I přes současné úmluvy a legislativu, které se týkají zákazu výroby a produkce těchto látek, 

je jejich množství v rizikových státech stále dostatečné k okamžitému katastrofickému 

použití. 

Obava před ohrožením něčím co není vidět ani cítit a co účinkuje po různé době od nakažení 

přirozeně vytváří podmínky pro absolutní chaos, zmatek, vznik a šíření poplašných zpráv. 

V dnešní době technických možností a vědeckých poznatků lze předpokládat, že není problém 

připravit velké množství patogenních mikrobů, virů, hub a toxinů, které lze použít k útoku. S 

využitím moderních kultivačních metod u bakterií (v proudícím prostředí) a virů (tkáňové 

kultury) není obtížné množit kultury prakticky v libovolných množstvích a udržovat je po 

dlouhou dobu virulentní nebo toxické. 

 

Práce je rozdělena do dvou částí. V první části jsou shrnuty základní informace o vybraných 

biologických látkách a jejich účincích na organismus, v další části je uvedené významné 

použití biologických látek v historii, na tuto část navazuje současný stav biologických látek ve 

světě a jejich možné použití a také vybraná současná legislativa. Další neméně důležitou částí 

této práce jsou mechanismy šíření biologických látek a jejich klinické projevy, detekce, 

identifikace a možná ochrana obyvatelstva. 

V druhé části byly na základě těchto informací o biologických zbraních hromadného ničení 

navrženy možné dopady na společnost a to v oblastech vlivu na životy, majetek, ekonomiku, 

sociální vztahy, mezinárodní vztahy, kritickou infrastrukturu a životní prostředí. 
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2 Základní pojmy 

V této kapitole jsou uvedeny některé základní pojmy, které souvisejí s tématem biologických 

látek a jejich zneužitím.  

 

Biologické prostředky - choroboplodné zárodky (bakterie, viry, plísně a jejich produkty, 

toxiny a škůdci rostlin) úmyslně použité s cílem vyvolat smrt lidí a zvířat, zničit základny 

výživy, lesní porosty. Může být použito i živých přenašečů k rozšiřování infekce (hmyz, 

hlodavci). Patří mezi zbraně hromadného ničení. 

 

Biologické agens - živý choroboplodný mikroorganismus, schopný vyvolat masové infekční 

onemocnění nebo otravu lidí, zvířat či rostlin. [18] 

 

Aerosol – heterogenní směs malých pevných (dým) nebo kapalných (mlha) částic v plynu. 

Rozptýlené částice mají velikost od 10 nm do 100 m, což odpovídá shlukům několika 

molekul až k částicím tak hmotným, že už nemohou snadno poletovat v atmosféře. [20] 

 

Epidemie - výskyt onemocnění, který výrazně převyšuje obvykle očekávané hodnoty výskytu 

tohoto onemocnění v daném místě a čase. [19] 

 

Infekční onemocnění - klinicky zjevná infekce podmíněná nejen přítomností a množením 

mikroorganismů, ale také narušením tkání hostitele do té míry, že se objevují klinické 

příznaky. Nemoc je způsobená specifickými infekčními látkami nebo jejich toxickými 

produkty. Dané látky nebo jejich produkty se šíří z infikované osoby, živočicha nebo jiného 

zdroje na hostitele nebo přímou či nepřímou cestou přes rostlinného nebo živočišného 

hostitele nebo se volně šíří v prostředí. [19] 

 

Inkubační doba - časový interval potřebný k tomu, aby se původce nákazy po vniknutí do 

organismu hostitele množil či prodělal určitý vývoj a poté vyvolal první klinické příznaky 

onemocnění. [19] 

 

Zdroj nákazy - člověk nebo zvíře přechovávající a většinou i vylučující infekční agens, které 

pak může být přímo i nepřímo přeneseno na vnímavého hostitele. [19] 
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3 Legislativa 

Mezi hlavní legislativní předpisy zabývající se zákazem biologických zbraní bychom mohli 

zařadit dva mezinárodní dokumenty – Ženevské konvence a to Protokol o zákazu užívání 

ve válce dusivých, otravných nebo podobných plynů a prostředků bakteriologických z roku 

1925 a Úmluvu o zákazu vývoje, výroby a hromadění zásob bakteriologických (biologických) 

a toxinových zbraní a o jejich zničení. Smluvní státy této Úmluvy mají za cíl dosáhnout 

účinného pokroku na cestě ke všeobecnému a úplnému odzbrojení, včetně zákazu a odstranění 

všech typů zbraní hromadného ničení, a jsou přesvědčeny, že zákaz vývoje, výroby 

a hromadění chemických a bakteriologických (biologických) zbraní a jejich zničení 

prostřednictvím účinných opatření usnadní dosažení všeobecného a úplného odzbrojení. [5] 

 

Jako legislativu České republiky, která se touto problematikou přímo zabývá je důležité 

zdůraznit zákon č. 281/2002 Sb. o některých opatřeních souvisejících se zákazem 

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

Tento zákon se zabývá právy a povinnostmi fyzických a právnických osob související se 

zákazem vývoje, výroby, hromadění a použití bakteriologických (biologických) a toxinových 

zbraní a jejich zničením, s nakládáním se stanovenými vysoce rizikovými a rizikovými 

biologickými agens a toxiny, které mohou být zneužity k porušení zákazu bakteriologických 

(biologických) a toxinových zbraní. S tímto zákonem úzce souvisí a jeho prováděcí vyhláška 

č. 474/2002 Sb., která stanovuje seznamy biologických agens a toxinů. [21] 

Další legislativou související s problémem biologických zbraní a možným útokem těmito 

zbraněmi je zákon č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých 

zákonů a zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový 

zákon). 
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4 Vybrané biologické agens a jejich charakteristiky 

Na základě tabulky z přílohy 1 byly vybrány ty biologické látky, jejichž působením 

dochází k úmrtnosti vyšší než nízké. U každé látky je její stručný popis, klinický obraz, 

způsoby prokázání onemocnění laboratorními testy, profylaxe a léčba a případná 

protiepidemická opatření. 

Všechna B-agens jsou pro srovnání porovnány na základě tří kritérií – inkubační době, 

úmrtnosti, odolnosti látky. U každého kritéria je tabulka hodnot dle tabulky z přílohy 1, 

definice zvoleného kritéria a graf rozdělení látek dle těchto kritérií. Tyto grafy vedou jen 

ke srovnání těchto uvedených látek. 

 

 

1. Kritérium Inkubační doba 

Pro vytvoření přehledného grafu byly položky inkubační doby upraveny na tyto hodnoty: 

do jednoho dne, do jednoho týdne, do jednoho měsíce, delší než jeden měsíc 

 

Tabulka 1 Inkubační doba vybraných B-agens 

Název B-agens Inkubační doba 
Antrax do týdne 
Brucelóza více než měsíc 
Cholera do týdne 
Vozhřivka do měsíce 
Mor do týdne 
Tularémie do týdne 
Q-horečka do týdne 
Variola do měsíce 
Koňská encefalitida do týdne 
Virové hemoragické horečky do měsíce 
Botulismus do týdne 
Stafylokoková enterotoxykóza do jednoho dne 
Otrava ricinem do týdne 
Otrava mykotoxiny do jednoho dne 
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Obrázek 1 Grafické zpracování inkubačních dob vybraných B-agens 

 

 

2. Kritérium Úmrtnost 

Úmrtnost je stanovena bez léčby a všeobecně pro celé obyvatelstvo, při úmrtnosti menší 

než 50% je nízká, větší než 50% vysoká 

 

Tabulka 2 Úmrtnost vybraných B-agens 

Název B-agens Úmrtnost 

antrax vysoká 
brucelóza nízká 
cholera vysoká 
vozhřivka vysoká 
mor vysoká 
tularémie nízká 
Q-horečka nízká 
variola vysoká 
koňská encefalitida nízká 
virové hemoragické horečky nízká 
botulismus vysoká 
stafylokoková enterotoxykóza nízká 
otrava ricinem vysoká 
otrava mytotoxiny nízká 
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Obrázek 2 Grafické zpracování úmrtnosti vybraných B-agens 

  

 

3. Kritérium odolnosti 

Odolnost byla pro přehlednost grafu rozdělena na tři stupně: velmi odolné, středně odolné, 

málo odolné. Velmi odolné znamená odolnost vyšší než jeden rok, případně pokud bylo 

přímo u látky uvedeno, že odolnost je vysoká; středně odolná je látka, která je schopna 

odolat do jednoho roku, případně je odolná jak v kterém materiálu. 

 

Tabulka 3 Odolnost vybraných B-agens 

Název B-agens Odolnost 
antrax velmi odolná 
brucelóza velmi odolná 
cholera málo odolné 
vozhřivka velmi odolná 
mor středně odolné 
tularémie středně odolné 
Q-horečka středně odolné 
variola velmi odolná 
koňská encefalitida málo odolné 
virové hemoragické horečky málo odolné 
botulismus středně odolné 
stafylokoková enterotoxykóza středně odolné 
otrava ricinem velmi odolná 
otrava mytotoxiny velmi odolná 
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Obrázek 3 Grafické zpracování odolnosti vybraných B-agens 

 

4.1 Bakterie 

Bakterie jsou jednobuněčné organismy bez buněčného jádra. Podle schopnosti obarvení 

genciánovou zelení se rozdělují na gram-pozitivní a gram-negativní. Gram-pozitivní lze 

obarvit a jsou citlivější k použití antibiotik. Bakterie jsou schopny se rozmnožovat. Mohou 

mít tyčinkovitý (bacily) či kulovitý tvar (koky). Vlastností některých bakterií je schopnost 

uzavřít se do ochranného obalu, který umožňuje přežití v nepříznivých podmínkách – 

jedná se o životní cyklus, který se nazývá spóra. [3], [1] 

4.1.1 Antrax 

Antrax, jinak nazývaný také sněť slezinná, způsobuje bakterie Bacillus anthracis. Jedná se 

o akutní infekční onemocnění zvířat, které je přenosné na člověka a vyvolává u něho kožní, 

plicní nebo střevní chorobu. 

Bakterie je gram-pozitivní, aerobní, 5-6 µm dlouhá a 1-1,5 µm silná. Její spory jsou 

válcovitého tvaru a jsou vysoce odolné proti vlivům vnějšího prostředí. Na obrázku 4 je 

vidět její tvar pod mikroskopem. Slunečnímu záření odolávají několik dnů, v zemi 

a ve vodě mohou přežívat až desítky let; v tkáních se dokáží velmi rychle množit. Antrax 

způsobuje akutní bakteriologickou infekci kůže, plic a zažívacího traktu. 
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Obrázek 4 Mikroskopický snímek bakterie Bacillus anthracis [7] 

 

 

Kožní infekce  

Patří k nejčastější formě, její projevy můžete vidět na obrázku 8. Může být vyvolána 

přímým kontaktem s kontaminovanou vlnou, kůžemi nebo tkáněmi zvířat. To vede 

ke vzniku suchých strupů po celém těle. V místě vstupu se objeví puchýře s krvavým nebo 

hnisavým obsahem a otokem pokožky v okolí. Od puchýře se k uzlinám táhnou červené 

lymfatické pruhy. Postižený je malátný, má horečky, trpí nechutenstvím, někdy zvrací 

a má bolesti hlavy a končetin. Tato forma je úspěšně léčitelná pomocí antibiotik. 

 

Plicní infekce 

Tato forma má mnohem horší příznaky než kožní infekce. Může vzniknout vdechnutím 

baktérií nebo spór a je obvykle smrtelná. Prvotní projevy onemocnění se objevují jako 

chřipka během 1-7 dnů po infekci. Po 2-4 dnech dostává člověk vysoké horečky, zápal 

plic, těžko dýchá, dusí se a vykašlává krvavé hleny. Během 24 hodin od akutního nástupu 

onemocnění zpravidla umírá na selhání srdeční činnosti. 

 

Střevní infekce 

Její průběh je podobný formě plicní. Ze všech tří forem je však nejméně pravděpodobná, 

neboť k ní může dojít požitím infikované potraviny. Pro úspěšné léčení musí být včas 

rozpoznána a správně léčena. 
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Obrázek 5 Projev kožní formy antraxu [8] 

 

 

Onemocnění není přenosné mezi lidmi. Zákeřnost použití antraxu spočívá v možnosti 

kontaminovat potraviny či běžně používané předměty, tím pádem může k infekci dojít 

kdykoliv a kdekoliv, přičemž projevy infekce se dostaví se zpožděním, což ztěžuje 

lokalizaci a opatření proti šíření. 

Laboratorní prokázání nemoci probíhá u kožní formy stěrem a kultivací z vředu. V případě 

plicní formy je to kultivace krve. Přímý průkaz původce se provádí kultivací na krevním 

agaru je možné udělat následnou biochemickou identifikaci. 

K léčbě a profylaxi je možné využít antibiotika - Ciprofloxacin, Amoxycillin, 

alternativními metodami může být použití Gentamicinu, Erytromycinu nebo 

Chloramfenikolu. [3], [2], [6] 

 

4.1.2 Cholera 

Cholera je infekční onemocnění, které způsobuje bakterie Vibrio cholerae. Ta produkuje 

exotoxin, který má za následek ztrátu tekutin střevní sliznicí. Je to tedy onemocnění 

trávicího traktu s celkovou intoxikací organismu, které se může snadno šířit jako epidemie.  



 10 

 

Bakterie je gram-negativní, pohyblivá zahnutá tyčinka, která nevytváří spory. Její rozměry 

jsou v rozmezí 1,5-4 µm délky a 0,2-0,4 µm tloušťky. Na obrázku 6 je vidět její 

mikroskopický snímek. Vůči vlivům vnějšího prostředí je málo odolná a působením 

slunečního záření rychle hyne. Delší dobu přežívá ve výkalech a stojatých vodách (až 

několik týdnů). 

 

 
Obrázek 6 Mikroskopický snímek bakterie Vibrio cholera [9] 

 

 

Cholera je akutní onemocnění zažívacího traktu, charakterizované bolestmi břicha, 

těžkými vodnatými průjmy, zvracením a dehydratací. Typický je vzhled obličeje 

nemocných, označovaný jako Hippokratova tvář - chladná pokožka, pokrytá studeným 

potem.  

Suchá forma (tj. bez průjmů) je nebezpečnější. Probíhá tak rychle , že se nedostaví ani 

varovné příznaky. Dochází přitom k masivnímu hromadění tekutin ve střevě, které vede 

ke křečím a celkové otravě organismu. Během několika hodin až dní dochází k úmrtí. 

Zdrojem nákazy jsou výkaly a zvratky nemocných lidí. Nákaza se velmi rychle šíří při 

nedostatečné hygieně. Do organismu se dostává vdechováním a zažívacím traktem. Proto 

může být rozšiřována aerosolem, potravinami, vodou a v letních měsících i hmyzem. 

Člověk je velice vnímavý k infekci a onemocní po inkubační době, která může trvat 1-5 

dní. Úmrtnost u léčených bývá 3-30%, u neléčených 50-80%. Ten, kdo prodělal 

onemocnění, získává poměrně dlouhodobou imunitu. Umělá imunizace je krátkodobá, 

pouze 6-12 měsíců.  
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K laboratornímu prokázání je potřeba vzorek stolice od nemocných. Přímý důkaz je 

založen na mikroskopii stolice, případně na doplňující kultivaci na agaru. 

K léčbě a profylaxi je v České republice využíváno Orocholu, což je živá oslabená 

vakcína, která se rozmíchává ve vodě. Imunita nastává za 8 dni a trvá půl roku. Masová 

profylaxe se nedoporučuje, k léčbě je možné podávat chinolony či tetracyklinová 

antibiotika.  

Jako protiepidemické opatření je nutné dodržování hygieny, kontrola pitné vody, 

dezinfekce a dále také dezinfekce exkrementů např. zasypáváním chlorovaným vápnem. 

[3], [2], [6] 

 

4.1.3 Vozhřivka 

Vozhřivka je infekce způsobená bakterií Burkholderia mallei. Je to akutní nebo chronické 

onemocnění koní, oslů, mul, psů, ovcí a koz, které je přenosné na člověka. 

Bakterie je aerobní, gram-negativní, nepohyblivá a nesporující Má tvar tyčinky, velikosti 

přes 5 µm, která může být snadno rozšiřována v podobě aerosolu. Nakažlivost je velmi 

vysoká 

Onemocnění má dvě formy: 

• akutní  

• chronickou 

 

Inhalační akutní forma 

Tato forma má těžký a rychlý průběh. Projeví se po 10-14 dnech od nakažení. Nejdříve se 

objeví hnisavá rýma a kolem nosu se tvoří nádorovitá zduření, která se přemění na vředy. 

Provází ji náhlé zvýšení teploty, které se střídá se zimnicemi. Po celém těle se objeví 

vyrážky a vznikající nádorky pak metastazují do různých tělesných orgánů. Rozšíření 

do krevního oběhu (sepse) pak vede k jeho selhání a ke smrti. Při této formě je 

u neléčených osob téměř 100% pravděpodobnost úmrtí. 
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Chronické forma 

Projevuje se vředy, bolestmi hlavy, svalů a kloubů. Kožní vozhřivka se projeví po 3-5 

dnech od nakažení a vede k tvorbě zánětlivých ložisek, které se vředovitě rozpadají. 

U chronické formy je úmrtnost 50-70% 

 

Vstupní branou jsou zpravidla dýchací orgány, zažívací trakt, sliznice, spojivky 

a poškozená kůže. Dosud neexistuje vhodná očkovací látka pro imunizaci. Léčba, aby byla 

úspěšná, musí být včasná a provádí se antibiotiky (Streptomycin, sulfonamidy). Bakterie 

jsou poměrně málo odolné a ničí je sluneční záření, teploty kolem 75 °C a běžné 

desinfekční prostředky. V suchém prostředí však mohou přežívat 2-3 týdny. [2], [3], [6] 

 

4.1.4 Mor 

Mor je závažné, akutní, rychle probíhající onemocnění, které se projevuje ve formě: 

• zduření mízních uzlin (bubenická forma), 

• otravou krve (sepse), 

• poškozením plic (plicní forma). 

 

Nemoc způsobuje bakterie Yersinia pestis, kterou přenášejí infikovaní hlodavci 

prostřednictvím členovců, nejčastěji blech. Je přenosná i mezi lidmi. Bakterie je ve tvaru 

tyčinky o rozměrech 1,5-4 µm, vytvářející vláknité, kokovité nebo balónovité shluky. Její 

mikroskopický snímek je na obrázku 7. Bakterie nevytváří spory. Má gram-negativní 

charakter, je nepohyblivá a aerobní. Její odolnost vůči vlivům vnějšího prostředí je malá.  

 

 

 
Obrázek 7 Mikroskopický snímek bakterie Yersinia pestis [7] 
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Bubonická forma 

Jedná se o nejčastější formu onemocnění. Projevuje se zvýšením teploty až na 40°C, 

bolestmi hlavy, zimnicí, zvracením a velkou malátností. V prvních 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 bakterií. Postižená místa pak dále hnisají. Na obrázku 8 je možné vidět příklad 

zduření mízních uzlin při této formě moru. Úmrtnost u neléčených je 60-70%. 

 

Plicní forma 

Je možné ji rozdělit na primární nebo sekundární formu. Primární forma je provázená 

intenzivními bolestmi hlavy a značnou malátností po dobu jednoho až dvou dní. 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%. 

 

Septická forma 

Jedná se o velmi prudké onemocnění. Jde o těžkou otravu krve, která se projeví krevními 

výrony na sliznici a na jemných částech pokožky. Onemocnění trvá zhruba 48-72 hodin. 
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Obrázek 8 Zduřelé mízní uzliny při bubonické formě [9] 

 

 

Přirozený přenos je hmyzem od infikovaných hlodavců. Bakterie může být též 

za vhodných podmínek rozptylována v podobě aerosolu. Při vdechnutí vzniká obzvláště 

nebezpečná a těžko léčitelná plicní forma, která vzniká i jako následek septické formy. 

Rychlému rozšiřování napomáhá skutečnost, že je přenosná mezi lidmi, a to především 

plicní forma.  

Vzorky pro laboratorní vyšetření jsou odebírány z uzlin, případně se provádí kultivace 

z krve (při horečkách), u plicní formy se odebírá vykašlaný sekret neboli sputum. 

Jako profylaxi lze využít tetracyklinová a chinolonová antibiotika. Samotná léčba se 

provádí antibiotiky, např. Streptomycinem, Chloramfenikolem spolu se sulfonamidy. 

Léčba však u plicní formy nemusí dosahovat 100% úspěšnosti, zvláště pokud je pozdní. 

[2], [3], [6] 

 

4.2 Ricketsie 

Jsou to organismy, které mají vlastnosti bakterií i virů. Stejně jako buňky spotřebovávají 

kyslík a jsou citlivé na širokospektrální antibiotika, ale nejsou schopny množení mimo 

napadené buňky. [3], [1] 

4.2.1 Skvrnitý tyfus 

Skvrnitý tyfus je těžké akutní onemocnění, které způsobuje bakterie Rickettsia prowazeki. 
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Bakterie je nepohyblivý, gram-negativní 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). 

 

 
Obrázek 9 Mikroskopický snímek bakterie Rickettsia prowazeki [10] 

 

 

Skvrnitý tyfus postihuje centrální nervovou soustavu (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, viz 

obrázek 10. 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 následované smrtí. 

 

 
Obrázek 10 Výskyt červených skvrn na těle [11] 

 

Zdrojem nákazy může být nemocný člověk. Nemoc se přenáší šatní vší, přičemž vnímavost 

k onemocnění je velmi vysoká. Organismus po překonání nemoci získá imunitu, která však 
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není trvalá. Imunitu lze vytvořit i uměle, očkováním. Inkubační doba onemocnění je 5-16 

dní. Úmrtnost se pohybuje se od 10-80 % - závisí na rychlosti a způsobu šíření, včetně 

včasnosti zásahu. Léčba spočívá v podávání antibiotik (Tetracyklin a Chloramfenikol). [2], 

[3], [6] 

 

 

4.3 Viry 

Viry tvoří přechod mezi jednobuněčnými organismy a neživými sloučeninami. Nejsou 

schopny samostatného rozmnožování – k tomu potřebují živé buňky tkáňových kultur. [3] 

4.3.1 Dengue horečka 

Dengue horečka je virové onemocnění vyskytující se v tropických a subtropických 

oblastech. Je přenášena komáry rodu Aedes Aegypti. 

Jedná se o arbovirus (virus přenášený členovci na obratlovce) v podskupině flavivirů. 

Je složen z jednotlivě stočené ribonukleové kyseliny (RNA). Jeho velikost je 0,2 - 0,3 m. 

Na obrázku 11 je mikroskopický snímek viru způsobujícího dengue horečku. 

Rozeznávají se tři klinické formy: 

• klasická, 

• hemoragická horečka, 

• šokový syndrom. 

 

Klasická forma 

Jedná se o akutní horečnaté onemocnění, při kterém dochází k nárůstu teploty až na 40-

41°C. Charakterizuje ji náhlý začátek, přičemž horečka trvá 2-7dní. Je provázena bolestmi 

hlavy, ve svalech a v kloubech. Následkem bolesti ve svalech a kloubech dochází k tzv. 

strnulému držení těla a k poruchám chůze. Časté bývá nechutenství. V některých případech 

lze pozorovat skvrnitý výsev pupínků a puchýřků, které začínají na hrudníku, pokračují 

na břiše. Na končetinách se téměř nevyskytují, zato na obličeji se objevuje zarudlá kůže 

neboli erytém a překrvené jsou i spojivky. Klinický obraz je doplněn zvětšením 

lymfatických uzlin, snížením počtu bílých krvinek. 
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Obrázek 11 Virus Dengue horečky pod mikroskopem [12] 

 

 

 

Hemoragická horečka  

Tato forma se projevuje krvácivými stavy, které mají charakter od drobné krvácivosti 

do kůže či sliznic přes krvácivost z nosu až po krváceni do zažívacího traktu, které se 

vyskytuje ojediněle, nicméně je velmi závažné. 

 

Šokový syndrom  

Je spojen se zvětšením jater, ztrátou krevní tekutiny (hypovolémií), poklesem tlaku 

a zvýšením objemu červených krvinek. 

 

Vnímavost k onemocnění je všeobecná, průběh u dětí bývá mírnější. Inkubační doba je 3 

až 4 dny. Rekonvalescence po onemocnění klasickou formou je spojena s déletrvající 

únavou, avšak uzdravení bývá úplné. U ostatních dvou průběhů může být při nedostatečné 

léčbě smrtelných až 40-50% případů. Při prožití infekce může být navozena dlouhodobá 

imunita. 

Onemocnění je nepřenosné mezi lidmi. Přenáší se výhradně hmyzem, komáry (Aedes 

aegypti, Aedes albopictus, Aedes scutellaris a Aedes niveus). Tito komáři jsou aktivní 

2 hodiny po východu slunce a několik hodin před jeho západem. Proti tomuto onemocnění 

neexistuje specifická vakcinace nebo lék. Jediná ochrana je zabránit styku s infikovanými 
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komáry, ať už jejich hubením nebo ochrannými prostředky, jakými jsou sítě, ochranné 

oděvy nebo vhodné repelenty a samozřejmě vyhnutím se infikovaným oblastem. [2], [3], 

[6] 

 

4.3.2 Viry Ebola a Marburg 

Virusy způsobují velmi těžké hemoragické horečky, které ve většině případů končí 

smrtelně.  

Viry Eboly i Marburgu jsou tvořeny molekulou RNA o záporné polarizaci a relativní 

molekulové hmotnosti asi 4 000 000. Průměr virových částic je asi 80 nm a jejich délka má 

značný rozsah, od 130 nm do 1400 nm. 

Jedná se o velmi těžká onemocnění, jež v 60-90% končí smrtí u Eboly a u Marburgu kolem 

25%. Inkubační doba je 2-21 dní u viru Ebola a 3-9 dní u viru Marburg. Začátek 

onemocnění je náhlý a jeho hlavními příznaky jsou bolesti hlavy, svalů, schvácenost, zánět 

hltanu, zvracení a průjem. Virus se velmi rychle množí. Jsou napadeny jednotlivé tělesné 

orgány jako jsou játra, ledviny, mozek, slezina, srdce i centrální nervový systém. Ucpávání 

cév odumřelými buňkami vede k vytváření modřin a krvácení do vnitřních tkání a následně 

i z tělních otvorů. Pacient začne v posledním stadiu krvácet z dásní a zvracet krvavou kaši. 

Nakonec upadá do šoku v důsledku silné dehydratace a umírá. 

 

    
Obrázek 12 Mikroskopický obrázek Eboly[14]     Obrázek 13 Mikroskopický snímek Marburgu [13] 

 

 

Nemoc je přenosná ze zvířat stejně jako mezi lidmi. Mezi lidmi se nemoc přenáší stykem 

s biologickým kontaminovaným materiálem. Očkovací látka není nikde na světě známa. 

K léčbě a profylaxi se využívá antivirový lék Ribavirin, který blokuje přepis 
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ribonukleonové kyseliny. Po propuknutí nemoci je potřeba zavést okamžitou karanténu 

a přísné dodržování hygieny, jen tak možné zabránit rozšiřování této nebezpečné nemoci.  

Možnost zneužití Eboly jako biologické zbraně hromadného ničení je možné, 

ale nepravděpodobné. Pro nejefektivnější způsob šíření by bylo potřeba ji šířit v kapičkách 

a tato vlastnost u nejnebezpečnějších kmenů nebyla objevena. [2], [3], [6] 

 

4.3.3 Pravé neštovice 

Pravé neštovice (latinsky Variola), jsou velmi nakažlivé onemocnění, projevující 

se celkově těžkými stavy a jizvami, které zůstávají po vyrážkách. Vnímavost 

k onemocnění je všeobecná, lze však získat dlouhodobou imunitu. 

Původcem onemocnění je virus Varioale, který je neobyčejně odolný vůči vlivům vnějšího 

prostředí. Nevadí mu suché ani mokré prostředí i obyčejné světlo a při nízkých teplotách 

dokáže přežívat až roky.  

 

 
Obrázek 14 Mikroskopický snímek viru Variole [15] 

 

 

Inkubační doba je průměrně 12 dní, rozsah 7-17 dní. Klinické příznaky začínají malátností, 

horečkou, třasavkou, nevolností, bolestmi hlavy a zad. U 15% dochází k poruchám vědomí 

(deliriu). Za dva až tři dny se objeví vyrážka na tváři, rukou a předloktí. Tato vyrážka se 

pak během týdne rozšíří na trup. Ze skvrn se vyvinou pupínky a puchýřky vyplněné 

hnisem jak můžeme vidět na obrázku 15. Ty za 8 - 14 dní po propuknutí choroby vytvoří 
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strup, pod kterým po zhojení zůstane depigmentace. Celková doba onemocnění bývá více 

jak 40 dní. Úmrtnost bývá, v závislosti na léčení vysoká, 1 - 30%, u některých forem 

až 80%. 

 

 
Obrázek 15 Virus Pravých neštovic na postiženém [16] 

 

Virus se do organismu dostává dýchacími orgány, zažívacím traktem, sliznicí nosohltanu 

a poraněnou kůží. Nemoc je přenosná mezi lidmi, kteří jsou schopni ji rozšiřovat po celou 

dobu onemocnění. Je možná vakcinace, přičemž získaná imunita je dlouhodobá 2-20 let. 

Antidota však neexistují a léčba má pouze podpůrný charakter. Virus se vyskytuje pouze 

v laboratorních podmínkách, je však snadno zneužitelný právě pro vysokou odolnost. Jeho 

rozšiřování v podobě aerosolu je velice snadné. Ochranou je především izolace 

od postižených a kontaminovaných míst a ochrana dýchacích cest.  

Pro laboratorní prokázání se odebírá biologický materiál z puchýřků. [2], [3], [6] 

 

 

4.3.4 Žlutá zimnice 

Virus žluté zimnice patří mezi tzv. flaviviry (tj. přenášené hmyzem) podobně, jako 

hemoragické horečky nebo horečka Dengue. 

Inkubační doba je 3-6 dní. Onemocnění se projeví náhlou horečkou spojenou se zimnicí, 

bolestmi zad a svalů, nevolností a zvracením. Člověk se dostává do stavu celkové 

vyčerpanosti. Dochází k překrvení sliznice a v těžších případech se začne rozvíjet 

žloutenka, mohou být poškozena játra a může dojít ke krvácení do kůže a zažívacího traku 
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(důkazem je černá stolice), krvácení z nosu, případně krvácení z pohlavních orgánů. Žlutá 

zimnice má rychlý průběh, přičemž během dvou týdnů následuje buď plné uzdravení 

nebo smrt. V tropických oblastech na ni umírá až 5% domorodců, avšak u neočkovaných 

může být úmrtnost až 50%. 

 

 
Obrázek 16 Mikroskopický snímek viru Žluté zimnice [17] 

 

Virus žluté zimnice se přenáší bodnutím infikovaným komárem. Může být však 

rozprašována v podobě aerosolu. Proti onemocnění neexistuje očkovací látka. Existuje 

však vakcína pro imunizaci. Očkování nabývá na účinnosti po 10 dnech a jeho účinnost 

bývá minimálně 10 let. Toto očkování však nechrání proti jiným virovým onemocněním 

podobného typu (např. klíšťové encefalitidě, hepatitidě C). Virus je schopen přečkat nízké 

teploty i sušení, avšak nad 78°C hyne. [2], [3], [6] 

 

4.4 Toxiny 

Toxiny jsou neživé organismy, které mohou být produktem právě organismů živých. Jsou 

to jedovaté chemické látky. Jejich producentem mohou být také bakterie. Jsou tvořeny 

řetězci aminokyselin, které je podle molekulové hmotnosti možné dělit na peptidy nebo 

proteiny. [20], [1] 

4.4.1 Botulotoxin 

Botulotoxin způsobuje tzv. botulismus, což je otrava organismu jedním z nejprudších jedů. 

Často používaným označením pro botulotoxin je pojem klobásový jed. 

Botulotoxin je chemická látka bílkovinného charakteru, obsahující na 19 druhů 

aminokyselin, které samy o sobě toxické nejsou. Je produktem bakterie s názvem 
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Clostridium botulinum, která se běžně nachází ve střevech člověka a dobytka. Vyskytuje 

se v několika typech A-G, které vytvářejí spory. Rozdělení typů toxinů viz tabulka 4. Ty se 

dostávají stolicí do půdy, kde mohou přežívat desítky let a za vhodných podmínek 

se mohou opět probudit k činnosti. Za normálních okolností jsou neškodné, avšak 

bez přítomnosti kyslíku začnou baktérie produkovat neurotoxin. Jed totiž brání uvolňování 

acetylcholinu na nervosvalových synapsích a tím zabrání přenosu vzruchů a vede 

ke vzniku jejich obrn.  

 

 
Obrázek 17 Mikroskopický snímek Clostridium botulinum [7] 

 

Inkubační doba je obvykle 72 hodin od vniknutí do organismu. Prvotním příznakem otravy 

je pokles očních víček, sucho v ústech a krku, obtížné mluvení a polykání, rozmazané 

a dvojité vidění. Ochablost pokračuje od obličeje symetricky směrem k hrdlu, hrudi 

a končetinám. Účinek na organismus zpravidla během 24 hodin stoupá. Otrava pak končí 

zástavou dechu a srdce. Úmrtnost může být 60-80 %.  

Botulotoxin se do organismu může dostat požitím a následně sliznicí střeva, vdechnutím 

a poté plícemi do krevního oběhu nebo ránou v pokožce. Neporušenou pokožkou 

neproniká a není přenosný z člověka na člověka. Pro vysokou toxicitu (1 g při plošném 

rozprášení a následném vdechování může teoreticky usmrtit až 1 milion lidí) a snadnou 

dostupnost je velice nebezpečný. Účinek botulotoxinu lze odblokovat včasným podáním 

specifického séra. Pozdější podání bývá zpravidla neúčinné a pacient končí na jednotce 

intenzivní péče. [2], [3], [6] 
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Tabulka 4 Typy toxinů [3] 

Toxin Hlavní oblasti 

výskytu 

Hlavní zdroje Vnímavé druhy 

A Západ USA, Aljaška, 
bývalá SSSR 

polokonzervy (maso, ryby, 
zelenina) 

člověk, kuřata, norci 

B USA, Aljaška, Evropa polokonzervy, domácí konzervy 
(vepřové maso, uzeniny, 
zelenina), rány 

člověk, koně, hovězí 
dobytek, kuřata, 
vodní ptáci 

C1 Kanada, západ USA, 
Jižní Amerika, 
Skandinávie 

tlející rostliny, alkalické rybníky vodní ptáci, kuřata, 
lišky, psi 

C2 Austrálie, Jižní Afrika alkalické píce, mršiny hovězí dobytek, 
kuřata 

D Jižní Afrika mršiny hovězí dobytek, 
kuřata 

E bývalá SSSR, sever 
Kanady, Aljaška 

syrové nebo zkažené mořské 
produkty 

člověk, mořská 
fauna, vodní ptáci, 
lišky 

F Dánsko domácí játrová paštika člověk 
G Argentina půda člověk, primáti, 

kuřata, morčata 
 

 

4.4.2 Ricin 

Ricin je rostlinný jed, který se získává z plodů Skočce obecného (Ricinus communis), a to 

ze zbytku při vylisování ricinového oleje, který se používá jako projímadlo. Ve zbytku 

po lisování zůstává asi 5% ricinu. Samotný ricin je velice stabilní sloučeninou. 

Ricin je rostlinná bílkovina (leclin) o velmi vysoké molekulové hmotnosti. Sestává se 

ze dvou polypeptidických řetězců A a li. Aktivní řetězec A má schopnost blokovat syntézu 

proteinu a působí jako buněčný jed (vede k odumření buňky). 

Ricin je vysoce toxický pro velký počet tkání a může proto způsobit mnohačetná 

onemocnění. Do těla se může dostat několika způsoby: vdechnutím, požitím nebo injekcí. 

Neporaněnou kůží se do organismu nedostane v nebezpečném množství. Na způsobu 

intoxikace a množství závisí také příznaky. 

Při inhalaci aerosolu se asi po 3 hodinách objeví kašel, stísněný pocit na hrudi, obtíže při 

dýchání, nevolnost, pocení a bolest ve svalech. To se bude zvyšovat až k zápalu plic 

a dýchacích cest, zvyšování dušnosti, cyanóze a v důsledku kolapsu dýchání a krevního 

oběhu pak nastává po 36 až 48 hodinách smrt. 
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Při požití lze očekávat nevolnost a zvracení, vnitřní krvácení žaludku a střev, selhání jater 

a smrt následkem selhání krevního oběhu. 

Při injekci způsobuje ricin odumření svalstva a uzlin v blízkosti vniknutí a pravděpodobně 

selhání vyšších orgánů následkem cirkulace toxinu, které pak může být smrtelné. 

Nemoc je mezi lidmi nepřenosná. Ricin však může být zneužit v podobě aerosolu, 

rozprašovaného na velkých plochách nebo v podobě kontaminovaných střel a střepin. Další 

možnou cestou přenosu mohou být potraviny a voda. Neexistují zatím žádná spolehlivá 

antiséra a vakcíny. Léčba je podpůrná, např. podáváním léků proti zápalu plic, podpůrným 

dýcháním, podáváním živočišného uhlí, výplachem žaludku. [2], [3], [6] 

 

4.4.3 Saxitoxin 

Saxitoxin je výchozí sloučeninou neurotoxinů. Jedná se o toxin neproteinový, produkovaný 

baktériemi rostoucími v jiných organismech. Molekuly saxitoxinu jsou stabilní v teple i při 

změně pH, neodolávají však varu. 

Výsledkem otravy známé jako „paralytic shellfish poison" je životu nebezpečné 

onemocnění. Při otravě orální se toxin velmi rychle absorbuje ze zažívacího traktu. 

Příznaky se projeví po 10 až 60 minutách a v závislosti na požitém množství se mohou 

prodloužit až na několik hodin. Jedná se o strnulost nebo třes rtů, jazyka a konců prstů, 

které je následováno strnulostí a necitlivostí zad a končetin a obecnou svalovou 

nekoordinovaností. Často jsou postiženy lebeční nervy, zvláště ty, které odpovídají 

za pohyb očí, mluvení a přijímání potravy. Dýchací obtíže a svalová ochablost jsou 

konečným stadiem onemocnění, které se dostavuje po 2 až 12 hodinách. Smrt je 

výsledkem ochrnutím dýchacího svalstva. 

Proti otravě neexistuje žádná protilátka. Při požití je třeba co nejdříve vyvolat zvracení 

nebo močení, aby se toxin v co největší míře dostal z těla. Důležité je i pomocné dýchání. 

Toxin se může do organismu dostat z potravy nebo z aerosolu ve vzduchu. [2], [3], [6] 
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5 Historie vývoje biologických zbraní 

Biologické zbraně byly využívány v útocích již od dávné minulosti. Za zmínku stojí 

některé útoky či snahy o útok biologickými zbraněmi hromadného ničení již: [2], [4] 

• První zmínky o použití biologických zbraní jsou již z pravěku, kdy některé kmeny 

používali v boji proti svým nepřátelům účinky jedu kurare či jiných toxinů. 

• V době římského impéria docházelo k používání mrtvých těl, která byla vrhána 

za hradby a docházelo k šíření nemocí, které mrtvá tkáň obsahovala. 

• Ve 14. století bylo používáno těl nakažených morem k dalšímu cílenému přenosu 

na nepřátele za účelem jejich likvidace.  

• V 18. století bylo poprvé použito viru neštovic, který byl pomocí přikrývek 

rozmístěn mezi indiány během francouzské a indiánské války v Severní Americe. 

• V roce 1850 byl objeven původce antraxu 

• V letech 1914 až 1917 byli Němci obviněni z rozšiřování cholery a moru 

• V roce 1925 byl podepsán Ženevský protokol O zákazu válečného použití 

dusivých, otravných a jiných plynů a bakteriologických způsobů boje. 

• V letech 1932 až 1945 vytvořili Japonci biologický program Unit 731. Byly 

využívány pokusy na lidech a během těchto testů zemřelo cca 3000 lidí. Byly 

vyvíjeny speciální bomby, plnící pera a další pomůcky, které byly schopny přenášet 

a uchovávat biologické látky. Laboratoře byly schopny produkovat měsíčně 300 kg 

čistých bakterií moru, případně 600 kg původců antraxu, 900 kg původců tyfu nebo 

1000 kg původců cholery. 

• V roce 1933 byl zahájen biologický program v bývalém Sovětském svazu. 

• V roce 1940 Japonci zaútočili na město Changchun cholerou, což způsobilo smrt 

několika tisíc civilistů a stovek vojáků. 

• V roce 1942 velká Británie začíná testovat antrax na ovcích kvůli obavám z použití 

biologických zbraní během bombových útoků na Londýn. 

• V roce 1942 zahájili výzkum biologický zbraní také Spojené státy 

• V roce 1942 vypukla nákaza tularémií u německých vojsk. Podezření padá 

na experimenty Sovětů, kteří se výzkumem této látky právě zabývají. 

• V roce 1943 Spojené státy začínají vyvíjet antraxové zbraně. 

• V roce 1946 Sověti začínají velice intenzivně pracovat na vývoji biologických 

látek. Mají dostupné informace od laboratoří z Japonska a Německa, včetně 
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technologií a zařízení. Sovětský vývoj je v americkém rozdílný v tom, že se snaží 

vyvíjet takové látky, proti kterým neexistuje ochrana. V USA byla snaha mít nejen 

bojovou látku, ale také mít něco účinného na obranu proti následkům jejího použití 

na vlastních lidech. Během dalších let dochází k testování různých biologických 

bojových látek.  

• V roce 1948 byla na ostrově Vozrožděnija sovětskou vládou založena laboratoř pro 

výzkum, vývoj a testování biologických zbraní. Podle dostupných informací byly 

na ostrově modifikováni původci antraxu a moru. Pracovníci laboratoří opustili 

ostrov na konci roku 1991. Celá řada nebezpečných látek však nebyla řádně 

uskladněna nebo zničena. Kvůli pokračujícímu vysychání Aralského jezera 

a možnému propojení ostrova s pevninou se objevily obavy z možné kontaminace 

pevniny nakaženými zvířaty. V roce 2002 byla na základě dohody mezi vládami 

Uzbekistánu a USA vyslána expedice, která neutralizovala přibližně 100 - 200 tun 

antraxu. 

• V roce 1969 oficiálně USA a Velká Británie ukončily svůj biologický zbraňový 

program. Obranný biologický program pokračuje. 

• V roce 1972 byla dokončena Konvence o biologických zbraních, ke které se 

připojilo přes 140 zemí. Jejím obsahem je zákaz vývoje, produkce, skladování nebo 

jiným způsobem udržování biologických původců nebo toxinů v množstvích 

a druzích, které nemají ospravedlnění z hlediska profylaktických, ochranných či 

jiných mírových důvodů. Také zakazuje zbraně, vybavení nebo prostředky, které 

jsou schopny dopravovat tyto původce či toxiny. 

• V květnu 1971 až únoru 1973 Spojené státy ničí zásoby biologických zbraní 

• V roce 1973 Sovětský svaz začíná rozvíjet biologický zbraňový program 

Biopreparát. V rámci tohoto programu byly vyvíjeny biologické zbraně na bázi 

uměle modifikovaných mikroorganismů vyskytujících se v přírodě. Byly vyvinuty 

kmeny, které jsou odolné proti celé škále současně používaných antibiotik, 

ale i proti očkovacím látkám. K nejnebezpečnějším výzkumům patřily pokusy 

vytvořit mikroorganismy naklonované z několika různých původců s využitím 

jejich nejnebezpečnějších vlastností, např. viry, které kombinovaly vlastnosti 

neštovic a Eboly. 

• Březen 1975 Konvence o biologických a toxinových zbraních nabývá účinnosti. 



 27 

 

• V letech 1990 – 1991 v rámci války v Perském zálivu Irák připravuje biologické 

zbraně pro možné použití. K dispozici jsou rakety, bomby a tanky k aerosolovému 

použití s botulotoxinem, antraxem a aflatoxinem. 

• V letech 1990 – 1993 se sekta Óm šinrikjó snaží nastolit nový světský pořádek 

zbraněmi hromadného ničení. V dubnu 1990 poslali konvoj 3 nákladních 

automobilů ulicemi středu Tokia, poté k americkým základnám v Jokohamě 

a v Jokosuce a nakonec k letišti. Všechny tyto lokality byly sprejovány 

mikroorganismem Clostridium botulinum, což je bakterie, která produkuje 

botulotoxin. Tento útok není spolehlivě prokázán. Následně sekta vyzkoušela 

nového původce - antrax, který měla získat z místní univerzity a poté produkovat 

ve vlastních laboratořích ve východním Tokiu. V roce 1993 vypustili příslušníci 

sekty ze střechy těchto laboratoří mrak na obytnou část města. Opět nikdo 

nezemřel, ale ani neonemocněl. Vše bylo opakováno v červenci téhož roku. 

Obyvatelé v sousedství laboratoří si pouze stěžovali na zvláštní zápach. Také 

v červenci se sekta pokusila rozšířit antrax formou aerosolu za použití nákladního 

auta v centrálním Tokiu u vládních budov, opět bezvýsledně. Mezi hlavní důvody 

jejich neúspěchu patřilo použití vakcinačního kmene antraxu, který není 

nebezpečný, a zároveň to že, forma aerosolu nebyla optimální. Sekta se poté vrátila 

k botulotoxinu, ale opět bez úspěchu. Proto se definitivně obrací k chemickým 

zbraním. 

• V roce 1992 Boris Jelcin oficiálně ruší ruský útočný zbraňový program. 

• V roce 1993 NATO vytváří pracovní skupiny ochrany proti biologickým zbraním. 

• V roce 1995 Irák připouští, že vyprodukoval 8500 litrů koncentrovaného antraxu 

v rámci svého bojového biologického programu. O rok později komise Spojených 

národů pro Irák ničí irácké biologické zbraně. 

• V březnu 1998 Spojené státy nařizují povinné očkování proti antraxu u svých 

vojenských jednotek. 

• V roce 2001 byl týden po teroristickém útoku z 11. září doručen do americké 

televize NBC dopis, obsahující spory antraxu. Po tomto činu následovalo několik 

dalších zásilek se stopami antraxu po celém světě. 
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6 Hrozba použití biologických zbraní v současné době 

V současné době existuje podezření z vlastnictví biologických látek u KLDR, Sýrie, 

Izraele, v menší míře také Egypta a Libanonu. Všechny uvedené země jsou sice členy 

Ženevského protokolu, ale pouze Libanon je také členskou zemí Úmluvy o zákazu 

biologických zbraní. 

 

Ve srovnání s jinými zbraněmi mají biologické zbraně několik charakteristických 

vlastností: 

• Jejich účinek není okamžitý. Symptomy se mohou objevit v době od několika 

hodin do několika týdnů po zasažení. 

• Vzhledem k tomu, že se bojové biologické agens rozmnožují ve svém hostiteli, jsou 

pro dosažení žádoucích účinků potřebná velice malá množství mikroorganismů. 

Biologické zbraně mohou mít sekundární účinek, což znamená, že nemoc může být 

přenesena na jiné jednotlivce.  

• Výroba biologických zbraní je relativně jednoduchá a laciná. 

• Použití těchto zbraní lze obtížně dokázat, protože se řada patogenních 

mikroorganismů a toxinů vyskytuje v přírodním prostředí. 

• Biologické zbraně neničí vybavení. To znamená, že budovy a jiná vybavení nejsou 

při útoku biologickými zbraněmi poškozena. Jsou napadeny pouze živé organismy. 

 

Podstatou biologické války je použití biologických zbraní k hromadnému ničení nebo 

poškozování lidí, zvířat a rostlinných kultur s cílem záměrně vyvolat epidemický proces 

nebo hromadnou intoxikaci mikrobiálními toxiny. 

Nemoc může způsobit velký počet mikroorganismů, ale ne všechny mohou být použity 

jako vhodné biologické agens. Pro účinné zasažení populace musí být splněny určité 

požadavky. Příslušné mikroorganismy musí být především schopny přežít po určitou dobu 

v atmosféře nebo v potravinách a musí být také schopny vyvolat vážné, i když ne nezbytně 

smrtelné nemoci. K dosažení zamýšleného účinku s biologickými zbraněmi musí mít 

útočník k dispozici informace o stupni ochrany, možnostech vakcinace a lékařského léčení. 

Biologické zbraně mohou být také použity skrytě. Oběť nemůže předpokládat, ani není 

schopna potvrdit, že byla zasažena biologickými zbraněmi. Podobně nebude schopna 

identifikovat, kdo byl za útok zodpovědný. 
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Ačkoliv vojenská užitečnost biologických zbraní byla v nedávné minulosti považována 

za omezenou, nyní se situace změnila. Předpokládá se, že řada států provádí aktivní 

programy vývoje biologických agens.  

V porovnání s ostatními druhy zbraní hromadného ničení není v případě biologických 

zbraní potřebné udržovat rozsáhlé zásoby biologických agens. V důsledku rychlého růstu 

mikroorganismů reprodukčním procesem je pro výrobu dostatečného množství bojových 

biologických agens požadováno pouze několik dnů až týden. Výhodou je i možnost 

dlouhodobé skladovatelnosti, ve formě spor mohou být tyto agens skladovány ve velkých 

množstvích po mnoho let. [4] 

 

6.1 Současná rizika 

Teroristům v současné době nepochybně nejde o masové vyhlazení obyvatelstva. Kdyby 

tomu tak bylo, jistě by použili by metody rozšiřováni biologických zbraní na naprosto jiné 

bázi, například prostřednictvím aerosolů. Zejména by bylo nebezpečné rozprášení 

takovýchto původců práškovacími letadly. Podstatnějším důvodem útoků je vyvolání 

strachu. V souvislosti s leteckými útoky na USA bylo rozesláno několik obálek s antraxem 

a způsobilo to vysoké ekonomické škody. Dominantním efektem těchto útoků 

je psychologický efekt, kdy strach zmnohonásobuje reálné riziko.  

 

Do 4. listopadu 2001 bylo celkem infikováno 17 osob. Z tohoto počtu 7 osob mělo formu 

kožní a z 10 infikovaných plicní formou 4 lidé zemřeli. Uvědomíme-li si, že u nás ročně 

umírají stovky a tisíce lidí při dopravních nehodách, stovky lidí na zdánlivě běžnou 

chřipku a nikdo se necítí být těmito skutečnostmi „příliš" ohrožen. Cílem teroristických 

útoků nejsou lidé – není třeba zabít civilisty, pouze ochromit stát. 

 

Je možné se domnívat, že teroristé nemají sílu použít biologické prostředky v klasickém 

bojovém slova smyslu, tedy rozprášení aerosolů na velké ploše. Zatím neexistují žádné 

spolehlivé signály o tom, že by disponovali speciálně upravenými mikroorganismy, které 

byly vyvíjeny desítky let ve vojenských laboratoří světových velmocí, jako např. SSSR, 

USA, Velká Británie. Na druhé straně byly ve vědeckém tisku publikovány informace, 

které jsou teroristy zneužitelné - například detailní popis, jak kultivovat virus Marburg 

velmi jednoduchou metodou, informace o genovém inženýrství, seznamy patogenních 

mikroorganismů rezistentních na antibiotika, apod. 
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U řady možných původců je nebezpečí značně limitováno neexistencí přenosu z člověka na 

člověka. Naopak právě použití mikroorganismů, které tuto schopnost mají, je spojeno 

s rizikem vysokým. Stačí pak infikovat poměrně malou skupinu lidí a nemoc se dále šíří 

sama. 

 

Mezi nejnebezpečnější biologické látky, které by byly vhodné k útoku patří mor, variola, 

antrax. Právě pravé neštovice byly celosvětově vymýceny již před více než dvaceti lety 

a přestalo se proti nim očkovat. Riziko možného použití viru neštovic je tedy vnímáno 

velmi vážně. Na druhé straně existuje řada analýz, která toto použití prakticky vylučuje. 

Na rozdíl od antraxu, který lze použít zcela cíleně na zájmové skupiny osob, neštovice jsou 

díky svému přenosu z člověka na člověka, vysokou nakažlivostí a delší inkubační dobou 

7 až 17 dní, někdy až 21 dní, naprosto nevyzpytatelné a mohly by u neočkované populace 

vyvolat celosvětovou pandemii, v jejímž průběhu by zemřelo přibližně 30% nakažených 

osob a nebylo by zaručené, že nebudou nakaženi také samotní útočníci či skupiny, za které 

oni bojují. [4] 
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7 Šíření biologických agens 

Biologická agens jsou živé choroboplodné mikroorganismy nebo jejich produkty, které 

jsou schopné vyvolat masová infekční onemocnění nebo otravy lidí, zvířat či rostlin. 

Aby se tyto mikroorganismy mohly uplatnit jako biologická agens, musí být pro člověka 

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

Mezi základní vlastnosti patogenu, který je schopen se úspěšně šířit patří: 

• schopnost přežívat a šířit se v okolním prostředí 

• schopnost uchytit se na povrchu cílové buňky 

• schopnost porušit obranné bariéry lidského organismu proti infekci 

• schopnost poškodit cílové buňky, například produkcí toxinů 

 

Rozhodujícími faktory, které ovlivňují vhodnost či nevhodnost biologických agens 

a toxinů pro výrobu biologických zbraní, jsou dostupnost nebo snadná produkce 

v dostatečném množství, schopnost usmrtit nebo zneschopnit člověka, vhodná velikost 

částic pro použití v aerosolu, snadné šíření mezi obyvatelstvem, stabilita během skladování 

a odolnost vůči vlivům zevního prostředí. [2] 

 

7.1 Způsoby rozptylu B-agens 

Biologická agens mohou být dopravena na místo jejich zneužití v suché nebo kapalné 

formě. Suchý prášek skládající se z velmi malých částeček má lepší rozptylové 

charakteristiky a lépe se skladuje. Na druhou stranu biologická agens v suché formě 

vyžadují vyšší úroveň technologie výroby. Biologický materiál může být roznášen různými 

způsoby. Například prostřednictvím rozptylovacího zařízení připevněného na pohyblivé 

zařízení - letadlo. Pokud by došlo k rozprašování biologického agens touto cestou, 

mluvíme o tzv. lineárním zdroji kontaminace. Tento způsob šíření závisí na směru 

a intenzitě větru a umístění cílové oblasti. Studie ukázaly, že vysoce infekční 

mikroorganismy, jako např. spory antraxu rozptýlené v ovzduší, mohou být infekční 

na vzdálenost až 200 km od místa jejich rozptýlení. K rozprašování biologického agens 

může docházet také pomocí nepohybujících se stacionárních zařízení, která produkují 

aerosol pouze v oblasti umístění. V tomto případě jde o tzv. bodový zdroj kontaminace. [2] 
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Základní kroky, jak připravit biologickou zbraň v kapalné formě nebo podobě aerosolu 

jsou:  

1. Získat vzorek mikroorganismu, který má být použit.  

2. Kultivovat mikroorganismus, až vznikne dostatečné množství pro vytvoření zbraně.  

3. Koncentrovat kulturu, aby byla dostatečně silná pro zbraňové použití.  

4. Přidat další látky, tak aby bylo docíleno dostatečné stability kultury.  

 

U práškových forem je třeba nejdříve vytvořit kapalnou formu materiálu a poté je nutné 

její vysušení a nanesení na mikroskopické částice. U toxinových zbraní musí být toxin 

nejprve extrahován z tekuté bakteriální kultury a následně koncentrován. [22] 

 

7.2 Mechanismy vniknutí do lidského organismu 

Způsoby vniknutí do lidského organismu: 

• vdechnutí (inhalace) - vniknutí dýchacím ústrojím (nosem a ústy) do dýchacích 

cest a plic v podobě infekčního aerosolu, 

• požití (ingesce) - vniknutí trávicím ústrojím po konzumaci kontaminované stravy 

nebo pitné vody, 

• vniknutí kůží (inokulace) - vniknutí do organismu kůží, např. pomocí 

infikovaných přenašečů, 

• povrchová kontaminace - vniknutí do organismu poraněnou kůží nebo vstřebáním 

přes neporušenou kůži. 

 

7.2.1 Vdechnutí 

Uskutečňuje se v různých formách, jako nejreálnější se ukazuje forma šíření v podobě 

aerosolu. Napadení aerosolem je nejpravděpodobnějším a nejúčinnějším způsobem šíření 

biologického agens. Aerosol představuje v ovzduší či jiných plynech rozptýlenou suspenzi 

tuhých nebo tekutých částic obsahujících živé patogenní mikroorganismy. Tyto částice 

pronikají do dolních dýchacích cest, kde se usazují. Prvními příznaky po inhalaci 

biologického aerosolu jsou kýchání a kašlání. Díky vysoké prokrvenosti plic se biologické 

agens může po průniku do krevního řečiště dále šířit krví v celém organismu. Mezi výhody 

biologického aerosolu patří široká oblast pokrytí, velice obtížná diagnostika, vzestup 

závažnosti a úmrtnosti jednotlivých forem onemocnění šířených tímto způsobem. [2] 
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7.2.2 Požití 

K požití neboli alimentárnímu způsobu vniknutí biologického agens do lidského organismu 

dochází nejčastěji konzumací uměle kontaminované vody nebo potravin. I tento způsob je 

považován za potenciálně významnou cestu pro šíření biologických agens a uskutečňoval 

by se pravděpodobně diverzí, vnikáním do skladů potravin a úpraven pitné vody. 

Nebezpečná je nejenom kontaminovaná pitná voda, ale i voda používaná ke koupání, mytí 

apod. Ve vodě mohou některá biologická agens přežívat i několik měsíců. Vzhledem 

k tomu, že ve vodě dochází k velkému naředění agens, uplatní se tento způsob šíření 

zejména u infekčních onemocnění, kde ke vzniku nákazy stačí malé množství 

mikroorganismů. Touto cestou se nejčastěji šíří střevní infekce (cholera). Voda se může 

uplatnit i v šíření toxinů (botulotoxin), které si zachovávají toxické účinky i při velkém 

naředění. Potraviny mohou sloužit zároveň jako pomnožovací půda pro biologické agens. 

Při umělé kontaminaci potravin se nemusí vždy podařit rovnoměrné rozptýlení agens 

v potravině, a proto nemusí bezpodmínečně onemocnět všichni, kteří potravinu 

konzumovali. [2] 

 

 

7.2.3 Vniknutí kůží 

K šíření biologických agens je možné použít také infikované vektory, mezi které patří 

zejména členovci, zvláště hmyz, jako jsou komáři, klíšťata, vši, mouchy apod. Biologické 

agens se může v přenašeči dále rozmnožovat, a pak jde o tzv. biologický (aktivní) způsob 

přenosu. Druhou možností je prosté mechanické šíření agens, například cestou 

kontaminovaných končetin hmyzu. K vlastnímu biologickému přenosu dochází 

vyprázdněním obsahu trávicího ústrojí hmyzu do místa přisátí (šíření moru), kontaminací 

místa vpichu slinami hmyzu při sání krve nebo vetřením výkalů hmyzu do poškozené 

pokožky. Nevýhodou tohoto způsobu šíření biologických agens je poměrně nákladná 

a složitá produkce vektoru, omezené možnosti jeho skladování, možnost interakce 

s přirozenými vektory a jeho zahubení použitím insekticidů. Také závislost 

na klimatických podmínkách limituje použití vektorů k šíření biologických agens pouze na 

určitá období roku. Proto tento způsob šíření biologických agens je mnohem méně 

pravděpodobný. Do této skupiny šíření patří rovněž injekce toxickými náboji 

s biologickým agens. [2] 
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7.2.4 Povrchová kontaminace 

Při tomto způsobu šíření biologických agens dochází k infikování povrchu lidského těla 

a ran v širším významu. K přenosu agens může dojít prostřednictvím prádla, oděvu, 

lůžkovin, nádobí. Tento způsob přenosu je považován rovněž za málo pravděpodobný. 

Neporušená kůže je totiž poměrně dobrou bariérou proti vniknutí biologického agens 

do lidského organismu (výjimkou jsou mykotoxiny). Dojde-li však k porušení této bariéry, 

například poraněním, je vstup agens usnadněn. Vstupní branou mohou být také sliznice 

a spojivky. Při šíření biologického agens může dojít i k zamoření okolního prostředí. 

Stanovení míry zamoření zevního prostředí je zkreslováno přítomností normální půdní 

mikroflóry, kdy se v půdě běžně nachází mnoho potenciálních patogenů, představujících 

ovšem jen malé riziko vzniku onemocnění. Přítomné biologické agens v zevním 

prostředím může být také degradováno působením celé řady faktorů - ultrafialovým 

zářením, půdní mikroflórou, teplotou vzduchu, pH a teplotou půdy. [2] 



 35 

 

8 Základní klinické projevy 

Po průniku biologického agens do lidského organismu některou z výše uvedených 

možností dochází po uplynutí inkubační doby k rozvoji onemocnění. Téměř všechna 

infekční onemocnění vyvolaná biologickými agens jsou doprovázena základními příznaky 

infekce, mezi které patří: 

• Horečka 

o Je nejčastějším doprovodným příznakem téměř všech infekcí. Většina 

původců se nejlépe množí při tělesných teplotách 37 °C či méně, proto se 

tělo prvotně snaží touto cestou zabránit rozvoji nemoci. Při vzestupu teploty 

nad tuto hranici je množení patogenních mikroorganismů ztíženo. Avšak 

horečka má také negativní dopady na lidský organismus, jako jsou 

zmatenost, blouznění či křeče. 

 

• Zánět 

o Mezi klinické projevy a příznaky zánětu patří bolest, pálení, zarudnutí 

a otok. Důležité děje, které se podílejí na vzniku zánětu, mohou být 

rozšíření cév v postižené oblasti, únik tkáňové tekutiny z rozšířených 

kapilár, nahloučení buněk, které bojují s infekcí v místě infekce a účinek 

chemických látek uvolněných z neutrofilů.  

 

• Vyrážka 

o Je to postižení kůže, které může vést až k jejímu poškození. Může 

postihovat celé tělo či případně jen určitá zasažená místa. U některých 

onemocnění může vyvolat svědění, např. neštovice, většinou však bývá 

nebolestivá. 

 

• Reakce imunitního systému 

o Uplatňuje se při boji s infekcí a je součástí sekundární reakce organismu. 

 

 

Podstatná část biologických agens vyvolává v počátku onemocnění příznaky, které jsou 

podobné chřipce. Zpravidla vždy je přítomna horečka, objevuje se zimnice, bolest hlavy, 
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nevolnost a zvracení. Mezi další případné projevy může patřit bolest svalů a kloubů, 

dýchací obtíže či případně problémy s trávícím ústrojím. Pokud nebudeme mít k dispozici 

vzorek biologického agens, který byl použit, bude jedinou možností klinická 

symptomatologie nemocných. [2] 

 

Na základě prvních příznaků onemocnění můžeme vytvořit několik syndromologických 

skupin: 

• Akutní horečnatý syndrom - časným příznakem je horečka. Vyskytuje se 

například u onemocnění, jako jsou tyfus či malárie. 

 

• Akutní respirační syndrom - časnými příznaky jsou problémy dýchacích cest 

a plic, například u plicní formy antraxu, černého kašle, záškrtu. 

 

• Akutní gastrointestinální syndrom – projevuje se náhlým průjmem, bolestmi 

břicha, nevolností, zvracením. Vyskytuje se u onemocnění, jako jsou cholera, tyfus, 

stafylokoková enterotoxikóza. 

 

• Meningo-encefalický syndrom - příznaky z postižení mozku a mozkových obalů, 

jako například u klíšťové meningoencefalitidy. 

 

• Akutní hemoragický syndrom - příznaky spojené s krvácivými projevy do tkání, 

vnitřních orgánů, krvácení z nosu, dásní. Vysoký počet nemocných umírá. Mezi 

onemocnění, u kterých se tento syndrom vyskytuje, patří horečka Lassa, horečka 

Ebola, hemoragická horečka Dengue, krymská-konžská hemoragická horečka, žlutá 

zimnice. 

 

• Kožní syndrom - projevy na kůži v podobě tvorby různých typů lézí. Projevuje se 

například u pravých neštovic, kožní formy antraxu. [2] 
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9 Možnosti ochrany proti biologickému útoku 

Ochranná opatření proti biologickému útoku lze rozdělit do těchto skupin: 

• detekce 

• preventivní protiepidemická opatření 

• osobní ochrana 

• kolektivní ochrana 

• dekontaminace a asanace 

• kauzální léčba 

• obrana proti psychologickým útokům a panice 

 

9.1  Detekce a identifikace biologických agens 

Komplexní diagnostika infekčních nákaz způsobených B-agens se opírá o typické příznaky 

onemocnění, o vyhodnocení aktuální epidemiologické situace v napadeném regionu 

a o výsledky laboratorních vyšetření. Laboratorní diagnostika původců a infekčních nákaz 

využívá řadu metod. Tyto metody lze v širším slova smyslu rozdělit jednak na metody 

přímého průkazu původce onemocnění a na nepřímý průkaz. 

K přímému průkazu mikrobiálního agens je možno využít různých postupů - kultivace 

na kultivačních médiích, mikroskopie, barvení preparátů, využití protilátek namířených 

proti některému z antigenů původce značených fluoreskujícími látkami nebo s navázaným 

enzymem. V případě pozitivní reakce, kdy je původce identifikován, pak značené 

protilátky září, nebo dojde ke změně barvy vyšetřovaného séra. 

Detekce B-agens znamená, že jsme si jisti, že bylo použito některé biologické agens, 

ale nevíme ještě jaké. Detekce v rámci procesu identifikace původce je pro nás důležitá 

tím, že nás informuje o možné přítomnosti B-agens a o nutnosti chránit se před ním 

pomocí prostředků individuální ochrany a uplatněním profylaxe. 

V případě pozitivní detekce je nutné odebrat dostatečné množství biologického materiálu 

nebo materiálu ze zevního prostředí a poslat jej do specializované laboratoře, kde bude 

provedena přesná identifikace. Identifikační postupy jsou v poslední době založeny 

na PCR (polymerázová řetězová reakce) a snaží se identifikovat nukleovou kyselinu 

původce. Klasická PCR reakce trvá přibližně 12 hodin, modernější varianty zvládnou 

identifikaci již za 4 hodiny. [2] 
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9.2  Protiepidemická opatření při použití biologických agens 

Při zneužití B-agens dochází v daném místě ke vzniku a šíření onemocnění - vzniká 

ohnisko nákazy. Pro definici ohniska je nutné přijmout epidemiologická, klinická 

a laboratorní kritéria, která jsou nutná pro analýzu epidemického procesu a vyslovení 

pracovní hypotézy o zdroji nákazy a způsobu přenosu.  

Zásadou práce v ohnisku nákazy je cílená orientace na epidemiologickou anamnézu. 

Zaměřujeme se na možnou expozici osob infekčnímu agens, při tom bereme v úvahu 

minimální délku inkubační doby. Důležitým sledovaným znakem při charakteristice osob 

je věk, zaměstnání a pohlaví. Významným faktorem je i charakteristika 

socioekonomických podmínek. Při epidemiologickém šetření v ohnisku nákazy se provádí 

detailní analýza specifické nákazy. Výskyt nákazy se zaznamenává podle data projevu 

prvních příznaků. Podle časových údajů manifestace jednotlivých případů je epidemie 

charakterizována jako explozivní nebo jako protrahovaná. 

Při epidemiologickém šetření nákazy je nutno zjistit, zda epidemie vznikla přirozenou 

cestou, nebo zda byla uměle vyvolaná. V rámci epidemiologického šetření se provádí 

odběr vhodného materiálu a následně je prováděna laboratorní identifikace s cílem 

diagnostikování infekčního agens. Laboratorní výsledky umožňují zahájit včasná 

represivní opatření a odpovídající léčbu. Dále je nutné předat objektivní poznatky 

krizovému štábu a médiím. 

Doba trvání epidemie je zpravidla ovlivňována:  

• délkou inkubační doby specifického B-agens, 

• dobou trvání expozice vnímavých osob, 

• počtem vnímavých osob. [2] 

 

9.2.1  Epidemiologická vyšetření a charakteristiky B-agens 

Epidemiologické šetření při použití B-agens probíhá stejným způsobem jako šetření 

přirozených epidemií: 

• Řada onemocnění vyvolaná B-agens se klinicky manifestuje nespecifickými 

příznaky, které ztěžují určení klinické diagnózy a potvrzení, že jde o biologický 

útok. 
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• Prvním krokem je potvrzení, že epidemie daného onemocnění skutečně probíhá. 

Použití B-agens může zůstat v závislosti na inkubační době dlouhou dobu 

bez klinické manifestace. 

• Dalším krokem je záznam počtu případů a attack rate v daném místě. 

 

Pracovníci hygienické služby provádějí průběžné epidemiologické sledování ve smyslu 

včasného zachycení prvních příznaků použití B-agens. Systém musí být specifický 

a praktický. 

 

Epidemiologická charakteristika použití B-agens: 

• Výskyt rozsáhlé epidemie dané nákazy nebo klinického syndromu v určité 

populaci. 

• Mnohočetné případy výskytu neobjasněných onemocnění a úmrtí. 

• Vyšší výskyt závažných onemocnění vyvolaných specifickým patogenem 

neodpovídajícím na léčbu. 

• Neobvyklé cesty expozice patogenu. 

• Neobvykle se vyskytující onemocnění v dané geografické lokalitě nebo změna 

sezónního výskytu. 

• Výskyt mnohočetných epidemií různých infekčních onemocnění v sérii za sebou 

v dané populaci a místě. 

• Výskyt jednotlivých případů exotických nákaz (variola, antrax, některé 

hemoragické horečky aj.). 

• Výskyt neobvyklých infekčních nákaz pouze v některých věkových skupinách. 

• Neobvykle se vyskytující kmeny a rezistentní kmeny B-agens, které se výrazně 

odlišují od aktuálně cirkulujících. 

• Výskyt stejného genotypu B-agens izolovaných ze zdrojů geograficky vzdálených. 

• Zpravodajské zjištění předpokládaného zneužití B-agens, prohlášení teroristických 

skupin o jejich použití. [2] 

 

9.2.2  Izolace 

Základním opatřením v ohnisku nákazy při použití B-agens je izolace a odběr vzorků 

od postižených a exponovaných osob, tj. osob, které jeví příznaky onemocnění a osob, 
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které byly v kontaktu s nemocnými. Prvním opatřením je dohled nad postiženými 

a exponovanými osobami a na provádění léčebně-preventivních opatření k lokalizaci 

a likvidaci infekčního onemocnění v ohnisku napadení. [2] 

 

9.2.3  Observace 

Observaci organizuje a provádí izolačně-karanténní tým, který obvykle zahrnuje 

epidemiologa, mikrobiologa, zdravotní sestry, laborantky a podle možnosti mobilní 

laboratoř. Observace se obvykle stanovuje na dobu maximální inkubační doby dané 

infekce.  

Observace zahrnuje: 

• omezení pohybu zasažených osob v ohnisku nákazy 

• omezení vzájemných kontaktů postižených osob a pravděpodobně exponovaných 

osob 

• včasnou izolaci, odběr vzorků na laboratorní vyšetření a hospitalizaci nemocných 

• zavedení zdravotnického dohledu nad izolovanými osobami 

• zákaz vývozu materiálu z ohniska nákazy bez předchozí dezinfekce 

• komplexní provádění dezinfekčních opatření u všech zasažených osob 

• provedení neodkladné profylaxe u postižených a exponovaných osob: aplikace 

antibiotik a chemoterapeutik 

• stanovení komplexního protiepidemického režimu v ohnisku nákazy (průběžná 

dezinfekce, používání individuálních ochranných prostředků, likvidace infekčního 

materiálu aj.) 

 

Zdravotnický dohled nad nemocnými a exponovanými osobami spočívá v dalším 

vyhledávání nemocných a podezřelých z onemocnění, a to na základě vyhodnocení 

epidemiologických souvislostí, klinických symptomů a syndromů a průběžného 

vyhodnocování výsledků laboratorních vyšetření. Denně je sledován zdravotní stav, 

v případě potřeby se provádí detailní lékařská prohlídka se zaměřením na charakteristické 

příznaky onemocnění, měření teploty a odběr materiálu na mikrobiologické vyšetření. 

V návaznosti na zdravotnický dohled se zjištění nemocní a podezřelí z onemocnění izolují 

na izolačně-karanténní jednotce. Je-li podezření na teroristické použití B-agens, které 

vyvolává onemocnění s dlouhou inkubační dobou, nebo u daného onemocnění existuje 
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nosičství, je nutné provádět cílená vyšetření za účelem odhalení latentně nemocných 

a nosičů. 

Dezinfekční opatření se provádějí průběžně účinnými dezinfekčními prostředky (zevní 

prostředí - 5% chlornan vápenatý, pokožka 0,2-0,5% chlorové preparáty). Observační 

opatření při použití prudce virulentních B-agens v ohnisku nákazy přecházejí plynule 

do karantény. [2] 

 

9.2.4  Karanténa 

Karanténou rozumíme nejpřísnější protiepidemická opatření, jejichž účelem je úplná 

a bezpečná izolace osob a likvidace všech přenosných onemocnění v ohnisku nákazy. 

Karanténa zahrnuje: 

• Všechna výše uváděná opatření v observaci 

• Bezpečnou a úplnou izolaci ohniska od místního obyvatelstva 

• Pro osoby v karanténě platí absolutní zákaz opuštění karanténního prostoru 

• Zákaz vjezdu do ohniska nákazy a přísné omezení vjezdu pouze na zdravotnický 

personál 

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

osobám v individuálních ochranných oděvech, které byly účinně očkovány proti 

dané infekci nebo se podrobily neodkladné profylaxi (antibiotika, 

chemoterapeutika) 

• Rozdělení osob v izolačně-karanténní jednotce do malých izolačních celků [2] 



 42 

 

10 Dekontaminace 

Dekontaminace je proces, kterým se odstraňují nebo zneškodňují škodlivé látky. 

Je důležitá proto, aby se umožnila činnost osob a techniky v kontaminovaném prostředí 

bez použití speciální ochrany. Existují tři způsoby dekontaminace: 

1) Rozkladem škodliviny a její přeměnou na méně škodlivou látku. 

2) Odstranění škodliviny jejím zachycením ve vhodném materiálu (absorpce, 

adsorpce), praním, odvětráním nebo samovolným rozkladem. Rozkladné produkty 

však rovněž mohou být toxické, proto je nutná dodatečná dekontaminace. 

3) Izolací kontaminovaného prostoru do doby než ho bude možno rozložit nebo 

zlikvidovat. 

 

Biologické látky mohou být likvidovány několika způsoby: 

• Mechanicky - jedná se o opatření vedoucí k odstranění biologické látky, ale ne 

k její likvidaci. Může to být filtrace vody, zachycení aerosolu na filtrech, atd. 

 

• Fyzikálně - při tomto způsobu se využívá účinnosti zvýšené teploty, ultrafialového 

záření nebo radiace. Při suchém ohřevu je k úplné likvidaci nezbytná teplota min. 

160 °C a 2 hodiny působení, tak při působení páry může být teplota 121 °C a při 

přetlaku 1 bar (necelá atmosféra) jí k likvidaci postačí 20 minut. Nejjednodušší 

a nejpřístupnější je var ve vodě.  

 

• Chemicky - v tomto případě se k likvidaci biologických škodlivin používá 

chemických desinfekčních prostředků v podobě plynu, kapaliny nebo aerosolu. 

Jejich účinnost se mění v závislosti na koncentraci, pH a teplotě. Např. pro 

dekontaminaci osob je vhodný 0,5% vodný roztok chlornanu sodného. Stejnou 

účinnost má i 0,5% roztok chlornanu vápenatého. Desetkrát vyšší koncentrace, 5%, 

se používá na desinfekce techniky, a sice působení po dobu 30 minut. 

 

Pro dekontaminaci textilií a oděvů lze použít i další řešení, jakým je ultrafialové záření 

nebo praní při teplotě 80-85 °C se syntetickým detergentem. Pro desinfekci terénu lze 

použít chlornan vápenatý nebo louh sodný. [3] 
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11 Stanovení možných následků zneužití biologických 

látek 

V současné době nelze použití biologických agens vyloučit. Může se jednat o použití 

bez varování, s varováním či fingované varování bez skutečného použití. Ve všech 

případech může jít o použití nejrůznějších agens, dopad jejich použití bude záviset na tom, 

zda se jedná o agens: 

• typické pouze pro člověka nebo pro zvířata 

• zoonózu 

• u kterého jsou ke zdolání infekce nebo intoxikace k dispozici léky, vakcína, sérum 

• u kterého není známá léčba a profylaxe 

• které umíme nebo neumíme laboratorně diagnostikovat 

• u kterého si musíme vyžádat součinnost nebo k ní budeme vyzváni 

 

Významným faktorem při řešení je počet exponovaných lidí, zvířat, skladů, výroben, 

území. Od těchto údajů se budou odvíjet skutečná opatření. Vzhledem k těmto 

východiskům se stanovily jednotlivé fáze, které by na sebe lépe navazovaly s ohledem 

na skutečnou míru rizika. 

 

11.1  Fáze použití biologických agens 

Fáze 0 - situace, kdy zatím nikde na světě nebylo potvrzeno použití biologického 

agens. 

  - logistická příprava na následující fáze, která spočívá v těchto oblastech: 

A. Pro činnost v chovu, provozu 

o vyčlenění náhradních objektů (karantén, prostory pro vakcinaci zvířat) 

o materiál na zabezpečení chovů, skladů krmiv, provozů 

o zdroje na kontrolovanou výměnu vzduchu v objektu 

o vytvoření dostatečné zásoby antibiotik a vakcín 

o zabezpečení náhradních zdrojů vody 

o zajištění dekontaminace odpadních vod a odpadu ze zvířat 

o zajištění ochranných prostředků pro veterinární pracovníky 

o zajištění střežení objektu 
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B. Přeprava zvířat a surovin 

o zajištění dopravních prostředků 

o ochrana transportu 

 

C. Zajištění diagnostiky biologických agens 

o proškolení diagnostických skupin 

o proškolení osob v laboratorní diagnostice 

o určení diagnostických laboratoří, jejich vybavení diagnostiky a osobními 

ochrannými prostředky 

o možnost rychlé diagnostiky biologického aerosolu 

o zajištění bezpečné přepravy vzorků 

 

D. Zajištění místa napadení 

o proškolení vlastních diagnostických skupin 

o ověření součinností se specializovanými útvary při odběru vzorků 

a zajištění předběžných opatření 

o vybavení diagnostických skupin odběrovými soupravami 

a transportními prostředky 

o zajištění spojení 

 

E. Zajištění logistiky spolupráce s orgány PČR, HZS, AČR 

 

F. Opatření pro utracení a odstranění zvířat a kontaminovaných 

surovin 

o aktualizace míst potenciálních zahrabovišť s možným použitím 

ke spalování zvířat a surovin a produktů 

o příprava asanačních podniků na zpracování kadáverů a surovin 

napadených biologickými agens 

o příprava pohotovostních středisek pro likvidaci nákaz na možné 

nasazení v oblasti napadení BBP ve spolupráci s AČR 

 

G. Opatření pro obyvatelstvo 

o příprava a školení skupin pro odběr vzorků pro laboratorní vyšetření 
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o zajištění náhradních zdrojů pitné vody 

o zajištění náhradních zdrojů potravin 

o zajištění sil a prostředků k zamezení dalšího šíření 

o zajištění dostatečného počtu očkovacích látek či širokospektrálních 

antibiotik 

o zajištění případných prostředků individuální ochrany – roušky, ochranné 

obleky 

o vyčlenění míst pro případné hromadné pohřbívání 

 

Fáze 1 - situace, kdy biologické agens bylo použito mimo území Evropy 

• V této fázi je nutno ověřit připravenost součástí fáze 0, to znamená: 

o zajištění diagnostiky BBP 

o zjištění možného místa napadení 

o zajištění logistiky spolupráce s orgány PČR, HZS, AČR 

 

 

Fáze 2 - situace, kdy biologické agens bylo použito v Evropě 

• V této fázi se aktivuje a kontroluje připravenost součástí fáze 0, jedná se o: 

o činnost v chovu, provozu,  

o příprava zvířat a surovin 

o zajištění diagnostiky BBP, 

o zajištění spojení,  

o zajištění logistiky spolupráce s orgány PČR, HZS, AČR 

 

Fáze 3 - situace, kdy hrozí použití biologického agens v ČR 

 

Fáze 4 - situace použití biologického agens na území ČR 

o V posledních dvou fázích dochází k využití všech součástí z fáze 0 

 

 

 



 46 

 

11.2  Předpokládané dopady 

Předpokládané dopady při použití biologických zbraní lze rozdělit podle jejich vlivu 

na různé části a to na dopady na osoby, majetek, životní prostředí, mezinárodní vztahy, 

ekonomiku, sociální sféru a kritickou infrastrukturu. 

11.2.1  Dopady na životy a poškození zdraví osob 

Primární dopady 

• Bezprostřední zasažení obyvatel. 

• Šíření mezi dalším obyvatelstvem kvůli neodhalené nemoci díky dlouhé inkubační 

době. 

• Psychické poruchy, které mohou vést k dalšímu zabíjení mezi obyvatelstvem 

Sekundární dopady 

• Omezení zdravotnické pomoci z důvodu obsazení nemocnic infikovanými 

• Nezvládnutí podmínek života v karanténě. 

• Doživotní trauma z možného dalšího útoku 

 

11.2.2  Zničení nebo poškození majetku 

Primární dopady 

• Pokud nebude k útoku použito výbušného zařízení, nejsou stanoveny žádné 

primární následky na majetku 

Sekundární dopady 

• Narušení zásobování onemocněním většího počtu obyvatelstva, 

• Poškození objektů v karanténní oblasti v případě rabování 

 

11.2.3  Poškození životního prostředí 

Primární dopady 

• V případě kontaminace vod biologickou látkou (např. botulotoxin) může dojít 

k jejímu nepoužití 

• Z rozkládajících se těl uhynulých zvířat se mohou biologické látky dostat do půdy, 

kde mohou přežívat několik dalších let. 

Sekundární dopady 
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• Narušení rovnováhy životního prostředí, 

• Přemnožení nebo soustředění hmyzu a hlodavců v infikovaných oblastech, 

 

11.2.4  Mezinárodní dopady 

Primární dopady 

• Vyvolání zvýšeného zájmu v okolních státech a zavedení možných opatření 

pro zabránění šíření infekce. 

 

Sekundární dopady 

• Dopady na turistiku,  

• Narušení vývozu potravin. 

 

11.2.5  Ekonomické dopady 

Primární dopady 

• Náklady na laboratorní testy 

• Zvýšení nákladů na zdravotnickou péči 

• Náklady spojené s řešením mimořádné události 

Sekundární dopady 

• Vysoké náklady na nouzové zásobování postiženého obyvatelstva při použití 

biologických látek v potravinách či pitné vodě, 

• Mimořádné finanční požadavky na obnovu  

• Oprava poškozených budov či infrastruktury při jejich případném zničení při útoku 

 

11.2.6  Sociální dopady 

Primární dopady 

• Stres, ohrožení života a zdraví spojené se strachem o přežití, zabezpečení dětí 

a nemocných, 

• Časově omezené dopady způsobené případným nouzovým zásobováním 

potravinami 

• Projevy paniky, chaosu a zhoršení psychického stavu postiženého obyvatelstva, 
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• Možné krádeže a rabování v opuštěných domech. 

 

Sekundární dopady 

• Sociální nejistota, ztráta zaměstnání v zastavených provozech 

• Podstatné snížení životní úrovně postiženého obyvatelstva, 

• Zhoršování psychického stavu postiženého obyvatelstva v závislosti 

na pokračujícím nouzovém stravování a ubytování 

• Možná nekontrolovatelná migrace obyvatelstva, 

• Úmrtí, dlouhodobá onemocnění. 

 

11.2.7  Kritická infrastruktura 

Primární dopady 

• Nároky na orgány kraje k zabezpečení vládou nebo krajem nařízených kontrol 

potravin a zdrojů pitné vody, 

• Nekontrolovatelná migrace obyvatelstva. 

Sekundární dopady 

• Zvýšené nároky na informační toky o doznívání krizové situace, 

• Vysoké nároky na „práci“ s postiženým obyvatelstvem, 

• Ekonomické ztráty ve všech vrstvách společnosti. 
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12 Závěr 

Cílem práce bylo stanovení možných následků při použití biologických zbraní hromadného 

ničení. Vzhledem k různým možnostem útoku na civilní obyvatelstvo, jako může být 

cílené rozprašování aerosolu, rozpuštění látky ve vodních zdrojích, použití výbušného 

systému, je stanovení následků nejednotné. Jiné následky budou například na majetku při 

provedení útoku rozprašováním a jiné při použití bomby, ve které budou specifické kmeny 

B-agens. V práci bylo tedy snahou stanovit tyto následky všeobecně bez ohledu 

na specifikaci formy vedeného útoku. 

Nejvíce poznamenány budou lidské životy, na které je útok biologickými zbraněmi 

hromadného ničení primárně veden. Není prioritou útočníků ihned zabíjet, dostačující je 

ochromení z útoku a pomalý nástup onemocnění díky inkubačním dobám, čímž také 

dochází k počátečnímu nekontrolovanému šíření nákazy mezi lidmi. Další nejvíce 

zasaženou částí systému budou ekonomické aspekty, protože je potřeba sehnat finanční 

prostředky na řešení nastalé mimořádné události, na laboratorní potvrzení útoku 

biologickými zbraněmi hromadného ničení a na likvidování následků této události. 

Ochrana proti biologickým zbraním hromadného ničení by se dala specifikovat jako 

souhrn preventivních opatření, která vedou ke zmírnění následků při použití těchto zbraní 

a také zásady, které je potřeba uskutečnit po útoku. 

Mezi tato opatření patří: 

• včasné varování zpravodajskými službami 

• identifikace a diagnostika biologických agens 

• fyzická ochrana 

• dekontaminace 

• zdravotnická opatření 

 

 

Tato práce by měla přinést další podklady pro případné vypracování metodik prací 

pro zvládnutí útoku biologickými zbraněmi hromadného ničení.  
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Charakteristiky vybraných biologických látek: 

 
Tabulka 5 Charakteristiky vybraných biologických látek [2] 

Nemoc Přenos 
mezi 
lidmi 

Infekční dávka 
(v aerosolu) 

Inkubační 
doba 

Doba trvání 
nemoci 

Úmrtnost Přetrvávání 
organismů 

Účinnost 
očkování na 
aerosolovou 
expozici 

Inhalační antrax ne 8 – 50 000 spor 1-6 dní 3-5 dní (neléčená 
smrtelná) 

vysoká Velmi stabilní, 
spory více než 40 
let v půdě 

2 dávky účinné 
proti 200-500 
LD50 

Brucelóza Ne 10 – 100 
organismů 

5-60 dní, 
obvykle 1-2 
měsíce 

Týden až měsíc < 5% 
neléčených 

Velmi stabilní Neexistuje 
vakcína 

Cholera Možný 10 – 500 
organismů 

4h – 5 dní 
(obvykle 2-3 
dny) 

Přibližně 1 týden Nízká s léčbou, 
vysoká bez 
léčby 

Nestabilní 
v aerosolu a 
v čerstvé vodě, 
stabilní ve slané 
vodě 

Nejsou 
informace pro 
aerosolovou 
expozici 

Vozhřivka Možný Předpokládaná 
nízká 

10-14 dní 
inhalační 

Septická forma, 
smrt v 7-10 dnech 

> 50% Velmi stabilní Neexistuje 
vakcína 

Plicní mor Vysoký <100 organismů 2-3 dny 1-6 dní (obvykle 
smrtelná) 

Vysoká, pokud 
léčba nezačne 
do 12-24h 

V půdě více než 
rok, ve tkáních 
270 dní 

3 dávky jsou 
projektivní na 
118 LD50 na 
opicích 

Tularémie Ne 10 - 50 
organismů 

1-21 dní 
(průměrně 3-
5 dní) 

2 a více týdnů Nízká Měsíce ve vlhku 80% ochrana 
proti 1-10 LD50 
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Q-horečka Možný 1 – 10 organismů 2-14 dní 
(průměrně 7) 

týdny Nízká Měsíce ve dřevě a 
písku 

94% protekce 
proti 3500 LD50 
na morčatech 

Variola Vysoký Předpokládaná 
nízká 10 – 100 
organismů 

7-17 dní 
(průměrně 
12) 

4 týdny Nízká až 
vysoká 

Velmi stabilní Projektivní na 
vysoké dávky na 
primátech 

Venezuelská 
koňská 
encefalitida 

Možný 10 – 100 
organismů 

1-5 dní Dny až týdny Nízká Relativně 
nestabilní 

TC 83 
protektivní proti 
30 až 500 LD50 
na křečcích 

Virové 
hemoragické 
horečky 

Možný  1 – 10 organismů 4-21 dní Smrt mezi 7. a 16. 
dnem 

Vysoká pro 
zairské kmeny, 
různá u 
súdánských 

Relativně 
nestabilní 

Neexistuje 
vakcína 

Botulismus Ne 0,001 µg/kg je 
LD50 pro typ A 

1-5 dní Smrt za 24-72 
hodin, u dávky 
nepostačující 
k usmrcení: 
měsíce 

Vysoká bez 
podpory 
dýchání 

Týdny ve stojaté 
vodě a 
potravinách 

3 dávky 100% 
účinné proti 25-
250 LD50 na 
primátech 

Stafylokoková 
enterotoxikóza 

Ne 30 µg/osobu 
zneschopňující 

3-12 hodin 
po inhalaci 

Hodiny < 1% Odolný ke 
zmrznutí 

Neexistuje 
vakcína 

Intoxikace 
ricinem 

Ne LD50 je 30 µg/kg 18-24 hodin Dny, po požití 
smrt mezi 10-12 
dny 

Vysoká stabilní Neexistuje 
vakcína 

Intoxikace 
mykotoxiny 

Ne nízká 2-4 hodiny Dny až měsíce Nízká Roky při 
pokojové teplotě 

Neexistuje 
vakcína 

 
 


