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Rozdělení biologických látek        Příloha č. 1 

a) Bakterie. Bakterie jsou mikroorganizmy kokovitého a tyčinkovitého tvaru. Jsou 

spatřitelné pouze mikroskopem, protože jejich velikost se pohybuje mezi 

desetinami a desítkami mikrometrů a jsou složitější než viry. Bakterie se prakticky 

vyskytují všude a v obrovském množství. Bakterie se vyskytují na potravinách, na 

rostlinách, na předmětech, v půdě, na zvířatech, dokonce i v lidském těle, kde 

působí na trávicí procesy. Proti nemocem vyvolaným bakteriemi slouží látky 

nazývané antibiotika.Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. 

 

b) Viry. Viry se vyznačují tím, že jako takové nejsou schopné v prostředí přežít. Ke 

svojí existenci potřebují hostitelskou buňku a bez ní nejsou ani schopny 

reprodukce. Pokud vir napadne buňku, umístí se v ní, rozmnoží se a po tomto 

procesu buňku opouští spolu s novou generací virů, které napadají další zdravé 

buňky.  Hostitelská buňka viru slouží jako zdroj energie, protože sám žádný 

metabolismus nemá. Proti infekčním nemocím způsobeným viry jsou účinné 

vakcíny, nebo tzv. virostatika. Naopak vůbec nejsou účinná antibiotika. Pokud jsou 

při virovém infekčním onemocnění chybně nasazena, jako např. u chřipky, může 

dojít k nežádoucímu vzniku rezistentních kmenů bakterií. Chyba! Nenalezen 

zdroj odkazů. 

 

c) Toxiny. Toxiny jsou v podstatě odpadní látky produkované bakteriemi fungující 

jako jedy. Při použití analogie k člověku bychom mohli toxiny přirovnat 

k exkrementům. Toxiny jsou pro své vlastnosti považovány za bojové látky. 

Smrtící dávka toxinu bývá již velice malá, až nanogramové množství. Cíl působení 

toxinů může být nervová soustava, imunitní systém, kožní soustava, srdeční 

soustava, cévní soustava atd. Podle původců těchto toxinů rozlišujeme mikrobiální 

toxiny, které jsou produkované mikroorganizmy, bakteriemi a dále se  dělí na 

endotoxiny a exotoxiny. Další skupinou jsou zootoxiny, což jsou jedy 

produkované některými druhy zvířat, jako jsou hadi, štíří, některé ryby nebo žáby. 
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Třetí skupinou toxinů jsou fytotoxiny získané z různých druhů rostlin.Chyba! 

Nenalezen zdroj odkazů. 

 

d) Houby. Je to početná říše, která se dříve řadila mezi rostliny. Její „zbraňový“ 

potenciál udává fakt, že značná část hub jsou parazité. Žijí na rostlinách i 

živočiších, od kterých berou živiny a mohou vyvolávat onemocnění různého 

charakteru. Parazitické, neboli cizopasné houby mohou být buď biotrofní, což 

znamená, že buňky z kterých se živí nezabíjí, nebo nekrotrofní, které způsobují 

odumírání tkáně. Skupinou hub, které mají mikroskopické rozměry, jsou plísně. 

Pokrývají povrch substrátu bílým nebo barevným povlakem. Plísně se takto 

vyskytují nejčastěji na potravinách, krmivu, na kůži, napadá dřevo, papír atd. 

Plísně se dělí na druhy, které mohou přinášet pozitivní efekt, například že 

produkují antibiotika nebo enzymy používané v potravinářství a na druhy škodlivé, 

které způsobují onemocnění kůže, produkují mykotoxiny atd.Chyba! Nenalezen 

zdroj odkazů. 

 

e) Rickettsie a chlamidye. Tyto mikroorganizmy mají některé vlastnosti, které jsou 

charakteristické pro bakterie a některé naopak pro viry. Rickettsie jsou tzv. 

intracelulární patogeny. Napadají buňky a přenášejí se výhradně pomocí vektorů, 

jako jsou např. klíšťata, vši nebo roztoče. Jsou citlivé na antibiotika a jsou 

vybaveny buněčnými membránami. Mezi nejznámější onemocnění způsobené 

rickettsiemi patří skvrnitý tyfus. Chlamydie byly dříve zaměňovány za viry, 

protože mají stejné i menší rozměry. Virům se podobají i tím, že neprodukují 

vlastní zdroj energie a k rozmnožování potřebuje hostitelskou buňku. Reagují na 

širokospektrální antibiotika. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. 
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Způsoby kontaminace osob biologickými látkami    Příloha č. 2 

a) Vdechnutí. Vdechnutí, neboli inhalace je nejčastější a nejpravděpodobnější způsob 

dopravy biologické agens do organizmu. Děje se tak pomocí aerosolu. Cesta šíření 

agens aerosolem je velice účinná vzhledem ke stavbě lidského plicního systému. 

Malé průdušnice a průdušinky umožňují důkladné zabudování kouře a tedy i 

biologické agens do lidského těla a následné se šíří krevním řečištěm dále. Forma 

šíření agens vzduchem je charakteristická tím, že umožňuje nakazit mnoho lidí 

v jednom objektu, a tito se ani nemusí s kontaminovaným předmětem nebo osobou 

potkat. Útok aerosolem je okem nepostřehnutelný a také diagnostika je velice 

komplikovaná. Takovýmto způsobem vedený útok může v praxi proběhnout 

rozprašováním z vrtulníku nebo letadla, jednalo by se tak o lineární šíření nákazy, 

nebo z pevného bodu, předmětu. Částice s velikostí menší než je 5 m se při 

vdechnutí dostanou hluboko do plicních sklípků a dostanou se tak do těla a 

krevního oběhu. Naopak částice o velikosti nad 5 m se zachytí v horních cestách 

dýchacích a člověk je vykašlává.Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. 

 

b) Požití. Intoxikace alimentární cestou se v reálu stane nejčastěji požitím 

kontaminované vody nebo potravin. V takovém případě, pokud někde hrozí 

onemocnění nakaženou potravinou či vodou, je zakázáno ji jakkoliv používat 

k hygienickým účelům či vaření a doporučuje se vyloučit jakýkoliv styk s ní. 

Alimentární cestou se dá nakazit většinou známých nemocí, pokud osoba pozře 

krev či jiné sekrety exkrementy nemocného. Pokud jde ovšem o nákazy velkého 

rozsahu, například z vodních zdrojů, připadají zde v úvahu pouze ta agens, u 

kterých je účinná dávka velice malá, a to z důvodu rozptýlení mikroorganizmů 

v naředěné vodě nádrží a studní. Navíc zdroje pitné vody a kanalizace jsou 

v dnešní době v rozvinutých zemích mnohokrát čištěny. Pro účely terorismu se 

dají tímto způsobem účinně kontaminovat zdroje pitné vody nákazami jako je 

cholera, mor, či tularémie, naopak kontaminace vody např. Antraxem se jeví jako 

horší varianta. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. 
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c) Průnik kůží. Možnosti, jak se člověku do těla může dostat biologická agens přes 

kůži, bývají bodnutí hmyzem, a to často komárem, mouchou, vší nebo klíštětem, 

dále např. kousnutím, poškrábáním a jiným podobným mechanickým způsobem. 

Celý mechanizmus putování infekční nemoci od zdroje vypadá následovně.  

REZERVOÁR→VEKTOR→VNÍMAVÝ JEDINEC 

Pokud budeme uvažovat komára jako vektor a opici jako zdroj nákazy, 

mechanizmus přenosu infekční choroby bude vypadat následovně. Komár bodne 

opici a vysaje jí určité množství krve spolu s nějakým množstvím bakterií, virů, 

nebo parazitů dané infekční biologické agens. Komár doletí do obydlené oblasti a 

přenese na člověka jako vnímavého jedince nákazu bodnutím. Jakmile příznaky 

propuknou, nemocný dalším určitým způsobem, který záleží na druhu infekční 

nemoci, nakazí další osobu nebo skupinu osob. Tímto způsobem se agens může 

šířit dál až do propuknutí epidemie. Dalším způsobem, který také patří do 

kategorie šíření agens inokulací, může být již zmíněné poškrábání, pokousání nebo 

odření, kdy se do pokožky dostane biologický materiál obsahující agens. Tento 

způsob záměrného šíření nákazy není příliš jednoduchý z důvodu, záchytu, 

namnožení a přenášení agens, dále, se musí vybrat vhodný vektor k přenášení 

infekce. Ne každý vektor má dlouhou trvanlivost ve smyslu délky života a je 

schopen přežít v rozmanitých klimatických podmínkách a světových oblastech. 

Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. 

d) Povrchová kontaminace. Cesta proniknutí biologické agens do těla je v tomto 

případě přes povrch těla. Děje se tak přes kůži, což je dosti obtížné, protože kůže 

tvoří poměrně mohutnou zábranu proti proniknutí nepřátelského organismu, nebo 

přes oděrky, sliznice, spojivky, což jsou z hlediska obranyschopnosti těla slabá 

místa. Kontaminace lidského povrchu biologickou agens se děje prostřednictvím 

kontaminovaných předmětů jako jsou oděvy, předměty denního užívání, zvláště 

pak nemocniční lůžka apod. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. 
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Tabulka 1: Přehled dostupných přístrojů biologické detekce     Příloha č.3 

JMÉNO VÝROBCE MOBILITA 

Agilent 2100 Bioanalyzer Agilent Technologies fixní laboratoř 

Agilent 6850 Agilent Technologies fixní laboratoř 

Analyte 2000 Biowarfare Detection (Analyte 
2000 Fiber Optic Fluorometer) 

Research International mobilní 
laboratoř 

BADD™ BioWarfare Agent Detection 
Devices 

ADVNT Biotechnologies ruční 

BioCheck™ Powder Screening Test Kit 20/20 GeneSystems Inc. ruční 

Bio seeq™ Hand held PCR Detector Smiths Detection ruční 

BioThreat Alert Bio Threat Test Strips with 
Alexeter Reader 

Tetracore, Inc. mobilní 
laboratoř 

Biothreat Detection Diagnostic Kits New Horizons 
Diagnostics Corp. 

ruční 

Capillary Electrophoresis System GPA100 GROTON Biosystems fixní laboratoř 

Cytometer FACSCount BD Biosciences 
Immunocytometry 
Systems 

fixní laboratoř 

FACSCaliber BD Biosciences 
Immunocytometry 
Systems 

fixní laboratoř 

Gen Probe Amplified AccuProbe Culture 
Identification Reagent Kit 

Gen Probe fixní laboratoř 

Gen Probe Leader 450i Gen Probe fixní laboratoř 

HazCat Anthrax Screening Test Kit Haztech Systems, Inc. mobilní 
laboratoř 

HazCat® MicroCat/WMD Model KT1040 
HazCat® KT1040 
MicroCat Kit 

Haztech Systems, Inc. mobilní 
laboratoř 

HAZMATID SensIR mobilní 
laboratoř 

HMB Portable Biohazard Detector HMB V–
PS 

BioTech 
International,Inc. 

ruční 

HPLC Diode Array Detector 20/20 GROTON Biosystems fixní laboratoř 
HPLC Fluorescence Detector— FD500 GROTON Biosystems fixní laboratoř 

IlluminatIR ML Package 006–2019 SensIR fixní laboratoř 

KT1035 HazCat® WMD Kit Haztech Systems, Inc. mobilní 
laboratoř 

LightCycler™ Model 1.2 Roche Applied science mobilní 
laboratoř 
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MICROCYTE® Field family 
MICROCYTE® Field 
MICROCYTE® Lab 
MICROCYTE® Aqua 

BioDETECT AS mobilní 
laboratoř 

M Series M1 BioVeris Corporation fixní laboratoř 

M Series M8 BioVeris Corporation fixní laboratoř 

ORIGEN 1.5 Analyzer BioVeris Corporation fixní laboratoř 

Prime Alert™ Biodetection/Threat 
Verification System, Model PAE001Prime 
Alert™ Biodetection/Threat Verification 
System, Model PAE001 

GenPrime, Inc. ruční 

Prime Alert™ Biodetection/Threat 
Verification System, Model PAE002 

GenPrime, Inc. ruční 

RAMP Biowarfare Detection Response Biomedical 
Corp. 

mobilní 
laboratoř 

Rapid Response Hand Held Assay 
(RRHHA) 

ANP Technologies, Inc. ruční 

RAPTOR Rapid, Automatic Portable 
Fluorometric Assay System 

Research International mobilní 
laboratoř 

Ruggedized Advanced Pathogen 
Identification Device Systém (R.A.P.I.D.) 

Idaho Technology, Inc. mobilní 
laboratoř 

Smart Cycler II System Cepheid mobilní 
laboratoř 

Smart Cycler II TD System Cepheid mobilní 
laboratoř 

The Guardian Reader System™ for 
Tetracore’s BioThreat Alert™ 
Tests 

Alexeter Technologies mobilní 
laboratoř 

TravelIR SensIR mobilní 
laboratoř 
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Vybrané přístroje detekce a analýzy biologických látek     Příloha č. 4 

Analyte 2000 Biowarfare Detection 

Tento přístroj pracuje na principu detekce lomu a fluorescence specifických látek. 

Látku detekuje v kapalném vzorku. Vedle biologických agens umí detekovat některé 

chemické sloučeniny, zvláště drogy nebo výbušniny. 

Výrobce: Research International, 18706 142nd Avenue, 
NE, Woodinville, Washington, 98072 

Metoda: Na základě fluorescence látek 

Doba analýzy:  15 minut 

Rozměry: 20 cm x 11 cm x 9 cm 

Váha: 1.6 kg 

Detekované B–agens: 20 agens 

Napájení: 12 V baterie 

 

                             

Obrázek 1: Analyte 2000 Biowarfare Detection Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. 

BioCheck™ Powder Screening Test Kit 

Přístroj je nejvhodnější použít k prvotní identifikaci biologické látky. BioCheck™ firmy 

GeneSystems je typickým zástupcem nespecifické detekce látek. Je schopen za velmi krátkou 

dobu zjistit, zda u vzorku jde o látku biologického původu či nikoliv. Výhoda je rychlost 
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odezvy systému, nevýhoda je například možnost zahlcení zdravotnického týmu pracujícího 

s tímto detektorem velkou spoustou planých poplachů. 

Výrobce: GeneSystems Inc. 9700 Great 
Seneca Highway Rockville 
Maryland 20850 

Metoda: Imunochromatografie 

Doba analýzy:  Do 5 minut 

Rozměry: 30 cm x 30 cm x 12 cm 

Váha: Nespecifikováno 

Detekované B–agens: Nespecifická detekce všech 
zámých patogenů 

Cena: 200 $ 

 

 

Obrázek 2: BioCheck™ Powder Screening Test KitChyba! Nenalezen zdroj odkazů. 

Bio seeq™ Handheld PCR Detector 

Bio seeq je ruční detekční zařízení schopné specifické detekce podobně jako přístroj 

Defender od Alexeter Technologies, oproti němu však nabízí menší počet souběžných testů 

. 
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Výrobce: Smiths Detection, 2202 Lakeside 
Boulevard, Edgewood, Maryland, 21040 

Metoda: PCR analýza 

Doba analýzy:  Do 30 minut 

Rozměry: 28 cm x 9 cm x 18 cm 

Váha: 2,9 kg 

Detekované B–agens: 6 souběžných testů 

Napájení: 4 AA baterie 

Cena: 25 000 $  

 

                                   

Obrázek 3: Bio seeq™ Handheld PCR Detector Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. 

BTA
TM

 Test Strips (The Guardian Reader System)  

Principem jez zachycení molekuly biologické látky na nosič specificky upravený 

protilátkou s následnou barevnou nebo fluorescenční reakcí. Protože se na nosiči používají 

protilátky, které indikují druhovou shodu biologické látky, je možné tento přístroj v daném 

okamžiku možno použít jen k detekci té dané vytipované B–agens. Pokud test dopadne 

pozitivně, dojde ke vzniku dvou načervenalých proužků v okénku testu. Výhodou metody je 

zejména její jednoduchost, relativně nízká cena a rychlost v případě, kdy se podaří správně 

odhadnout. Použitá B–agens a k tomu zvolit správný nosič protilátky. Hlavní nevýhodou je 

provádění množství analýz při výskytu neznámého vzorku. 
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Výrobce: Alexeter Technologies 830 Seton 
Court Wheeling, Illinois 60090 USA 

Metoda: Imunochromatografie 
Doba analýzy:  Do 18 minut  
Rozměry: 29 cm x 24 cm x 9 cm 
Váha: 1,6 kg 
Detekované B–agens: Dostupných 8 testovacích proužků 
Napájení: 4 AA baterie 
Cena: 5 500 $, testovací proužek 25 $ 

 

 

Obrázek 4: BTATM Test Strips (The Guardian Reader System) Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. 

Cytometer FACSCount 

Dané zařízení je fixního charakteru a je určené pro laboratoře a jiná výzkumná 

střediska. Využití nachází ve vojenství, vetešině, potravinářském průmyslu nebo nemocnicích 

při práci s viry. Používá technologii průtokové cytometrie, kde je detekce možná na základě 

průchodu laserového paprsku látkou. 
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Výrobce: BD Biosciences Immunocytometry Systems 
2350 Qume Drive 
San Jose, California 95131 

Metoda: Cytometrie 

Doba analýzy:  Příprava vzorku 1 2 hodiny, detekce okamžitá 

Rozměry: 43 cm x 59 cm x 38 cm 

Váha: 25.9 kg 

Detekované B–agens: Teoreticky neomezeně, blíže nespecifikováno 

Napájení: 220 V, 50 Hz 

Cena: 35 000 $ 

 

                                        

Obrázek 5: Cytometer FACSCount Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. 

Defender TSR™ 

Defender je v současnosti přední světové řešení firmy Alexeter Technologies pro 

zjišťování a určování biologických látek. Na rozdíl od ostatních kompaktních analyzátorů je 

takových rozměrů, že se vejde do jedné ruky a přesto neztrácí na své funkčnosti. Škála B– 

agens, které umí detekovat je menší než u přístrojů typu R.A.P.I.D. nebo RAZOR, nabízí však 

téměř univerzální komunikaci dvěma bezdrátovými rozhraními a USB. Lze bez potíží připojit 

k internetu. 
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Výrobce: Alexeter Technologies 830 Seton 
Court Wheeling, Illinois 60090 USA 

metoda: PCR analýza 

doba analýzy:  40 minut  

rozměry: 28 cm x 10 cm x 15 cm 

váha: 0,7 kg 

detekované B–agens: 8 druhů 

napájení: 4 AA baterie 

cena: 30 000 $ 

                                              

Obrázek 6: Defender TSR™ Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. 

HazCat Anthrax Screening Test Kit 

Tento kompaktní prostředek detekce používají záchranné a ozbrojené složky států USA 

nebo Kanady. Další uplatnění nachází ve výzkumných centrech a veterinárních laboratořích. 

Umožňuje rychlé zjištění přítomnosti Antraxu. Výhoda je jednoduchost použití, přenositelnost 

a možnost provést detekci vzorku přímo ze stěru. 

 

 

 



7 

 

Výrobce: Haztech Systems, Inc. PO Box 929 
Mariposa, California 95338 

Metoda: Screeningová metoda 
Doba analýzy:  Do 3 minut  
Rozměry: 38 cm x 23 cm x 18 cm 
Váha: 1 kg 
Detekované B–agens: Antrax 
Napájení: AA baterie 
Cena: 500 $ 

 

 

Obrázek 7: HazCat Anthrax Screening Test Kit Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. 

HPLC Fluorescence Detector FD500 

K detekci používá technologii HPLC, vysoce účinnou plynovou chromatografii. 

Využití nachází ve smluvních laboratořích, zdravotních a farmaceutických střediscích. 
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Výrobce: GROTON Biosystems, 45 Discovery Way 
Acton, Massachusetts 01720 

Metoda: HPLC 

Doba analýzy:  Příprava vzorku do 1 hod., detekce 15 
min. 

Rozměry: 30 cm x 30 cm x 15 cm 

Váha: 9 kg 

Detekované B–agens: Alfatoxin, Saxitoxin 

Napájení: 12 V baterie/220 V, 50 Hz 

Cena: 10 000 $ 

                   

 

Obrázek 8: HPLC Fluorescence Detector—FD500 Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. 

LightCycler™ Model 1.2 

Přístroj LightCycler je tzv. mobilní laboratorní detekční zařízení podobně jako 

R.A.P.I.D. nebo RAZOR EX, rozlišuje však pouze viry a bakterie dle velikosti částic. Některé 

specificky.  
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Výrobce: Roche Applied Science, 9115 Hague 
Road, Indianapolis, Indiana 46256 

Metoda: PCR analýza 

Doba analýzy:  Příprava vyžaduje cca 2 hodiny, 
analýza ihned 

Rozměry: 61 cm x 46 cm x 76 cm 

Váha: 13,1 kg 

Detekované B–agens: Rozlišuje bakterie a viry, některé 
specificky 

Napájení: 220 V, 50 Hz 

 

 

Obrázek 9: LightCycler™ Model 1.2 Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. 

Prime Alert™ Biodetection/Threat Verification System, Model PAE001 

Tento přístroj od firmy GenPrime, Inc. představuje rychlou, jednoduchou a cenově 

dostupnou možnost, jak indikovat biologickou látku ve vzorku. Reaguje, pokud je v materiálu 

přítomna bílkovina, kterou B–agens včetně biotoxinů obsahují. Tato metoda je tedy vhodná 

pro rychlé prověření vzorků s podezřením na patogenní biologickou látku. 
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Výrobce: GenPrime, Inc. 157 S. Howard, Suite 
605, Spokane, Washington 99201 

Metoda: Imunochromatografie 
Doba analýzy:  Do 15 minut  
Rozměry: 41 cm x 33 cm x 18 cm 
Váha: 5,5 kg 
Detekované B–agens: Dostupných 26 testovacích proužků 
Napájení: 4 AAA baterie 

 

 

Obrázek 10: Prime Alert™ Biodetection Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. 

R.A.P.I.D.® BioDetection System 

Ruggedized Advanced Pathogen Identification Device v češtině robustní polní přístroj 

k určování patogenů je přenosný analyzátor B–agens založen na PCR analýze. Analýza 

vzorků probíhá automaticky a umožňuje získat výsledky až 32 vzorků do 25 minut. Je malý, 

odolný a vhodný pro použití v polních podmínkách.  Je využíván složkami IZS v České 

republice, jednotek amerického ministerstva obrany a jiných milicí. Výhoda je kompaktnost, 

možnost nahradit laboratorní podmínky v polních podmínkách a snadná obsluha systému, 

která nevyžaduje odborníky. Vývoj tohoto přístroje prováděla firma Idaho Technology 

z USA. 
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Výrobce: Idaho Technology, Inc. 390 Wakara 
Way Salt Lake City, Utah 84108 

Metoda: PCR analýza 

Doba analýzy:  Do 25 minut  

Rozměry: 26.6 cm x 36.3 cm x 49.2 cm 

Váha: 22,7 kg 

Detekované   B–agens: 32 druhů 

Napájení: 24 V A baterie/220 V, 50 Hz 

Cena: 55 000 $ 

  

                                

Obrázek 11: R.A.P.I.D.® BioDetection System Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. 

RAMP Biowarfare Detection 

RAMP je mobilní laboratorní zařízení, které je schopné detekovat Antrax, ricin, 

botulotoxin a Pravé neštovice. Díky schopnosti analyzovat ze vzorků jako je krev, moč, sérum 

nebo roztok speciálně určeného rozpouštědla se z něj stává pružně použitelný přístroj. 
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Výrobce: Response Biomedical Corp., 8855 
Northbrook Court 
Burnaby, B.C. Canada, V5J 5J1 

Metoda: Imunochromatografie 

Doba analýzy:  Definována pouze u Antraxu  15 minut 

Rozměry: 27 cm x 25 cm x 15 cm 

Váha: 2.1 kg 

Detekované B–agens: 4 druhy 

Napájení: 4 AA baterie 

Cena: Nespecifikováno 

 

 

Obrázek 12: RAMP Biowarfare Detection Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. 

RAPTOR Rapid, Automatic Portable Fluorometric Assay System 

RAPTOR je svou povahou i vzhledem podobný přístrojům firmy Idaho Technologies. 

Pracuje však na mírně odlišném principu, a to na základě fluorescence určitých specifických 

látek. Nabízí menší škálu detekovaných agens a nevýhodou je vyšší cena. Výhoda je krátká 

doba detekce. 

Výrobce: Research International, 18706 142nd Avenue, 
NE, Woodinville, Washington, 98072 

Metoda: Na základě fluorescence látek 

Doba analýzy:  10  15 minut 

Rozměry: 27 cm x 17 cm x 19 cm 

Váha: 2.5 kg 

Detekované B–agens: Cca 20 agens, 4 vzorky najednou 

Napájení: 12 V baterie 
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Obrázek 13: RAPTOR Rapid Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. 

RAZOR™ EX BioDetection System 

Přístroj RAZOR EX pracuje na stejném principu jako R.A.P.I.D. System a vyvíjí ho 

taktéž firma Idaho Technology. Je plně kompaktní, odolný proti mechanickému poškození a 

jednoduchostí používání je vhodný pro použití v armádě.  RAZOR je navržen tak, aby byl co 

nejméně závislý na externích zařízeních. Z tohoto důvodu je navíc vybaven LCD obrazovkou, 

která umožňuje plnohodnotnou analýzu bez připojení PC. Komunikace s PC nebo 

notebookem je ovšem možná prostřednictvím Bluetooth.  

 

Výrobce: Idaho Technology, Inc. 390 
Wakara Way Salt Lake City, Utah 
84108 

Metoda: PCR analýza 

Doba analýzy:  Do 30 minut  

Rozměry: 25.4 cm x 11.4 cm x 19 cm 

Váha: 4.9 kg 

Detekované B–agens: 12 druhů 

Napájení: 24 V A baterie 

Cena: 43 000 $ 
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Obrázek 14: RAZOR™ EX BioDetection System Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. 
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Obrázek 16: Vzduchový filtr ULPA Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. 

FLUKE TI25 

FLUKE TI25 je ruční termokamera, která je vybavena podsvíceným LCD displejem s 

údaji o teplotě středu, nejvyšší a nejnižší teplotě snímané scény a signalizací překročení 

nastavených teplotních mezí. Využití je v operativních měřeních v termodiagnostice a 

prediktivní údržbě. 

Název: FLUKE TI25  termokamera (ruční) Výrobce: FLUKE 

Metoda: Obraz v obraze (termoobrázek pořízený 
společně s klasickým digitálním 
obrázkem) 

Rozměry: Výška 9,1 cm 

Napájení: Akumulátor + nabíječka Váha: Nespecifikováno 
Cena: 126 000 Kč     
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Obrázek 17:FLUKE TI25 Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. 

TPL 260  

TPL 260 je termokamera stacionární umožňuje  měření a sledování teplot v reálném 

čase a to klasickým on line termosnímkem. Termokamera je připojitelná k PC pomocí 

klasického eternetového rozhraní a může být pomocí LAN sítě klasickou cestou připojena k 

internetu pomocí IP adresy. 

Název: TPL 260 termokamera stacionární Výrobce: CHINO Japan 

Metoda: Měření a sledování teplot v 
reálném čase a to klasickým on 
line termosnímkem 

Rozměry: Výška 6 cm 

Napájení: 12 V DC Váha: Nespecifikováno 

Cena: 40 000 Kč     

 

Obrázek 18: Termokamera TPL 260 Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.



1 

 

Popis jednotlivých biologických agens      Příloha č. 6 

Pravé neštovice (Poxvirus variolae) 

Pravé neštovice, někdy též označované jako černé neštovice, je bolestivé virové 

onemocnění. Toto onemocnění během 20. století zahubilo 300 až 500 miliónů lidí.  17. dubna 

1978 oznámila Světová zdravotnická organizace (WHO), že v Somálsku byl vyléčen poslední 

člověk trpící touto chorobou. O rok později byly Pravé neštovice prohlášeny za vymícené a od 

posledního očkování uběhlo již 25 let. Ochranný efekt očkování lze čekat 15 – 20 let po 

primovakcinaci. Proto by mohly být následky pro populaci fatální. Příznaky, doprovázející 

pravé neštovice v počáteční fázi onemocnění jsou podobné chřipce. Dostavují se bolesti 

hlavy, zimnice, poruchy spánku, pocity sklíčenosti, bolesti břicha a zvracení. Po skončení 

tohoto stádia se pacient cítí o něco lépe do doby, než nemoc postoupí do další fáze. V druhé 

fázi nemoci se objevují první viditelné příznaky. Je to vyrážka, která se vyskytuje po celém 

těle, a která postupuje až do sliznic zejména do úst a nosu. Eruptivní stádium začíná výsevem 

malých puchýřků. Tyto puchýřky hnisají a mění se na krusty. Z pravidla po týdnu nemocný 

umírá v důsledku selhávání orgánů, selhávání oběhového systému nebo jiných komplikací. 

Mor (Yersinia pestis) 

Mor, choroba přenášená bakterií Yersinia pestis je známá jako „černá smrt“ a je velmi 

vážným onemocněním, které se snadno šíří až pandemicky. Důkazy se dají najít v historii, 

kdy tato nemoc v několika vlnách zaplavila v podstatě celý svět a vedle Pravých neštovic 

zabila více lidí, než kterýkoliv válečný konflikt v dějinách. První, historicky doložená 

epidemie propukla v 6. století na území dnešního Turecka. V nadcházejících stoletích 

probíhaly další epidemie v Evropě a obětí bylo na 25 milónů. V Evropě a v Asii se morová 

epidemie v největší míře rozšířila ve 14. století a poslední výskyt této nemoci v Čechách a na 

Moravě byl hlášen počátkem 18. století. Onemocnění morem má tři formy. Dýmějový mor, 

septický mor a plicní mor. Průběh dýmějového moru provází celková slabost, horečky, bolesti 

hlavy a záněty lymfatických uzlin až hnisavé vředy. Plicní mor probíhá jako velmi těžký zápal 

plic s velkým rizikem úmrtí. V analýze budeme počítat s nebezpečnější plicní formou moru.  
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Cholera (Vibrio cholerae) 

Cholera je bakteriální průjmové onemocnění. Svět prošel v historii několika 

pandemiemi cholery. Ta nejrozsáhlejší proběhla v letech 1816 – 1826 v Asii a přišlo při ní o 

život kolem 40 milionů lidí. Cholera je charakteristická tím, že nemá různé formy, jak je to 

běžné u jiných onemocnění, ale různě silný průběh. Příznaky se projevují křečovitými 

bolestmi břicha, zvracením a průjmy. V důsledku toho se rychle dostavuje dehydratace.  

Antrax (Bacillus Anthracis) 

Antrax je dosti známou a obávanou biologickou látkou, která se dá použít jako 

biologická zbraň. Antrax je obávanou látkou také kvůli příkladům z minulosti. Byl použit 

Japonskou armádou ve válce proti Číně za druhé světové války. Známé jsou také série 

antraxových útoků poštovními balíčky, které zasáhly Spojené státy na podzim po 

teroristickém útoku 11. září 2001. Antrax, jinak též známý jako Sněť slezinná je infekční 

choroba způsobená spórami bakterie Bacillus Anthracis. Bakterie vytvářejí spóry v okamžiku, 

kdy je prostředí pro bakterii extrémně nepříznivé. Je to účinný obranný mechanizmus pro 

přežití. Obvykle se v přírodním prostředí Antrax vyskytuje u dobytka. Vyskytoval se právě u 

lidí, kteří nějakým způsobem manipulovali s dobytkem, skotem, jejich kožešinami a podobně. 

Nemoc má tři formy. Kožní, plicní a střevní. Kterou formou člověk onemocní, záleží na 

způsobu kontaminace. Kožní forma infekce vzniká po kontaktu s bakterií dotykem. V místě, 

kde ke kontaktu s kůží došlo, se vytvoří černý vřed. Je nasnadě, že plicní formou nemoci 

onemocní ten, kdo bakterii nebo spóru bakterie vdechne. Tato forma není nejběžnější, ale je 

nejnebezpečnější. Průběh nemoci provází vysoké teploty, krvácení, později otoky mozku, 

plic, objevuje se velká bolest v podbřišku atd. Smrtnost u této formy je stoprocentní, nebo 

přežije jen mizivé procento pacientů, kteří se začali léčit ve velmi raném stádiu nemoci. Třetí 

formou je střevní onemocnění Snětí slezinnou a tou člověk onemocní po požití infikovaného 

masa. Nemoc provází vysoké horečky, zvracení a bolesti břicha. Střevní infekce Antraxem je 

smrtelná v 50%. Proti Antraxu je účinnou ochranou očkování. 

Ebola (Filovirus Ebola) 

Ebola patří mezi tzv. virové hemoragické horečky. Pod souhrnným názvem virové 

hemoragické horečky se nacházejí infekční nemoci Ebola, Lassa, Marburg, Žlutá zimnice 
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nebo Dengue. Název hemoragické pochází od jednoho projevu těchto onemocnění, totiž 

krvácení ze všech tělesných otvorů. V přírodě se viry hemoragických horeček nacházejí u 

zvířat. Vir Ebola byl poprvé zaznamenán v roce 1975 v oblasti stejnojmenné řeky. Vir Eboly, 

filovirus ebola, způsobil v historii skoro dvě desítky epidemií, situované především do Afriky. 

Dva kmeny viru ze čtyř jsou pro člověka nebezpečné. První kmen, s menší smrtností je virus 

Ebola–Súdán a druhý je Ebola–Zair se smrtností až 90%. Příznaky nemoci jsou v prvních 

stádiích nevolnost, horečka a další příznaky, pro které lze chybně diagnostikovat úplavici 

nebo malárii. Později se dostavuje zvracení, průjem, poškození ústní části a již zmíněné 

krvácení zjevně viditelné i vnitřní. Před smrtí dochází k likvidaci vnitřních orgánů, zvláště 

jater. Léčba Eboly je komplikovaná a dosti nákladná. Protože se virus epidemicky šířil 

v rozvojových zemích, prakticky byl likvidován tak, že území bylo dáno do karantény, která 

skončila, jakmile zemřel poslední pacient. 

SARS (human pneumonia associated coronavirus) 

Český název tohoto virového onemocnění je Syndrom akutního respiračního selhání. 

Je to onemocnění dolních cest dýchacích a svou povahou je tedy podobně chřipce nebo jiným 

respiračním onemocněním. SARS bývá označován jako první nemoc 21. století, protože se 

poprvé objevil v čínské provincii Kuang–tung 16. listopadu roku 2002. Během několika 

dalších měsíců se nákaza rozšířila do téměř 30 zemí. Infekce začíná obvykle vysokou 

teplotou, bolestmi hlavy a celkovou únavou, poté se přidružuje suchý kašel a příznaky zápalu 

plic. Ke smrti dochází v důsledku selhání řady orgánů, sepse, nebo v důsledku infarktu. 

Tularémie (Francisella tularensis) 

Francisella tularensis byla poprvé izolována roku 1911 v Kalifornii v oblasti Tulare. 

Nemocí se může nakazit člověk nejčastěji při manipulaci s odchycenými nebo ulovenými 

zvířaty. Další možnost nakažení je kousnutí infikovaným klíštětem, nebo vdechnutí aerosolu 

či prachu ze sena, slámy nebo obilovin. Další možný přenos je alimentární cestou např. požití 

kontaminované vody či konzumace nedostatečně tepelně upraveného masa infikovaného 

zvířete. Příznaky nemoci jsou malátnost, teplota. Další příznaky a průběh nemoci se liší u 

jejich různých forem. Formy tularémie jsou tři. Forma kožní, oční a ústní. Ačkoliv se při 
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některých těžkých a neléčených případech může na tularémii zemřít, neřadí se tularémie mezi 

smrtící biologická agens, nýbrž mezi látky zneschopňující. 

Brucelóza (Brucella melitensis) 

Brucelóza, jinak též známá jako vlnitá horečka nebo Maltská horečka je bakteriální 

onemocnění člověka a zvířat.  Původcem jsou gramnegativní bakterie rodu Brucella. Nemoc 

je známá již od 80. let 19. století. Primárně jde o onemocnění přežvýkavců, prasat, psů a 

dalších zvířat. Člověk se pak může nakazit od těchto infikovaných zvířat. Příznaky 

onemocnění brucelózou jsou dlouhodobá horečka, slabost, nevolnost, nechutenství či 

nadměrné pocení. U brucelózy, stejně jako u Tularémie, jde spíše o zneschopňující účinek 

nemoci.  

Břišní tyfus (Salmonella typhii) 

Její příznaky a průběh je velice podobný nemoci, která je v České republice známější, 

a to Salmonelóze způsobenou rodově spřízněnou bakterií Salmonella enteritis. Břišní tyfus 

neboli tzv. hlavnička je infekční střevní onemocnění postihující člověka. Břišnímu tyfu se 

také jinak říká nemoc špinavých rukou, protože je rozšířený spíše v oblastech s teplým 

klimatem, ve kterých bývá nízký hygienický standard, zejména v jižní Asii, v Africe, 

v Karibské oblasti a v Střední a Jižní Americe. Na území dnešní České republiky proběhla 

zatím poslední tyfová epidemie po druhé světové válce, v roce 1945. U nemocného se 

nejdříve vyskytují vysoké horečky až 40 °C, celková slabost, bolesti svalů a kloubů, objevuje 

se nechutenství a prvotně i průjem. V dalších stádiích můžeme na nemocném pozorovat 

nažloutlou kůži s růžovými flíčky. Infekce patří mezi onemocnění zneschopňující člověka a 

v krajním případě může dojít až k nakupení lymfatické tkáně ve střevě a hrozí tak perforace 

(protržení) střeva, které je ohrožující na životě. 

Botulismus (Clostridium botulinum) 

Pojem Botulismus pochází z latinského botulus, přeloženo jako „klobása“, a znamená 

otravu botulotoxinem. Botulotoxin je jed produkovaný bakterií Clostridium botulinum a jde o 

zřídka se vyskytující, ale velmi vážné paralytické onemocnění. Bakterie Clostridium 

botulinum je grampozitivní obligátně anaerobní sporulující tyčinka. Jako neurotoxin blokuje 
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funkci nervů a vede k postupnému ochrnutí svalstva (včetně dýchacího) a smrti udušením za 

plného vědomí. Fakt, jakým způsobem botulotoxin funguje, je důvodem sporů, zda toxiny 

řadit mezi látky biologické, nebo chemické. Původ toxinů je zřejmý. Je to produkt bakterií, 

tedy je biologické povahy. Na druhé straně blokuje periferní nervový systém a způsobuje tím 

ochrnutí svalů, což by ukazovalo spíše na bojové látky chemického původu. Botulismus se 

projevuje postupnou paralýzou, která začíná na hlavě a postupně se rozšiřuje směrem dolů a 

objeví se za 6 – 72 hodin po požití jídla s obsahem jedu. Objeví se suchost v ústech, chrapot, 

polykací potíže, neschopnost artikulovat. Nemocný má obličejové svaly oslabené a nemá 

žádný výraz v obličeji, čemuž se říká hypomimie. Má pokleslá oční víčka a postupně se 

rozvíjí také šilhání, zornice je rozšířena a nereaguje stažením na osvětlení. Nejzávažnějším 

příznakem je obrna dýchacích svalů, která vyžaduje okamžité napojení postiženého na 

podporu dýchání, neboť u něj hrozí udušení. Bez včasného zásahu nastává smrt udušením za 

plného vědomí, neboť vědomí a citlivost zůstávají nezměněny. 
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Tabulka 2: Dezinfekční přípravky se sporicidním účinkem       Příloha č. 7 

NÁZEV AKTIVNÍ LÁTKA ÚČINNOST KONCENTRACE EXPOZICE 
POUŽITÍ K 
DEZINFEKCI 

ALDESOL KAS, aldehydy A B C N N N 33% 2 hodiny Nástrojů 

CIDEX Akt. glutaraldehyd A B C T M V Neředěný 2  10 hodin Nástrojů 

DISMOZON ur Peroxosloučenina A B C T M V 2% 4 hodiny Ploch 

DODIPLUS N KAS, aldehydy A B C N N V 6% 30 minut Nástrojů 

ENDOSPORINE Glutaraldehyd A B C T M N 25% 60 minut Nástrojů 

GIGASEPT FF Aldehydy A B C T M N 10% 4 hodiny Nástrojů 

CHIROSEPTOL KAS, aldehydy A B C T M V 10% 6 hodin Nástrojů 
KORSOLEX 
Basic Aldehydy A B C T M N 4% 4 hodiny Nástrojů 

LYSETOL FF Glutaraldehyd A B C T M V 10% 6 hodin Nástrojů 
LYSOFORMIN 
3000 KAS, aldehydy A B C T M N 4% 4 hodiny 

Ploch a 
nástrojů 

MERO NEVOX Peroxosloučeňina A B C N N N 10% 15 minut 
Průmyslové 
plochy 

NU  CIDEX Peroxosloučenina A B C T M N Koncentrovaný 5 minut Nástrojů 

ORTHOSEPT N KAS, aminy A B C T M V 10% 16 minut Nástrojů 

ORTHOSEPT P KAS, aminy A B C T M V 4% 30 minut Ploch 

PERSTERIL 15 % Peroxosloučenina A B C T M V 1,20% 10 minut 

Ploch, 
nástrojů a 
pokožky 

PERSTERIL 36 % Peroxosloučenina A B C T M V 0,50% 10 minut 

Ploch, 
nástrojů a 
pokožky 

ProCura PE Peroxosloučenina A B C T M N 0,30% 32 minut 
Ploch a 
nástrojů 

PRONTO  CID KAS, aldehydy A B C T M N 10% 8 hodin Nástrojů 

SEKUSEPT forte KAS, aldehydy A B C T M V 5% 1 hodina Nástrojů 

 

  

 

 


