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Anotace 

OGOREK, Tomáš. Biologický průzkum a ochrana obyvatelstva.[ Bakalářská práce]. VŠB - 

Technická univerzita Ostrava, Fakulta Bezpečnostního inţenýrství. 2012. 

Bakalářská práce se zabývá moţnostmi detekce B-agens, rozborem detekčních metod. V první 

části seznamuje s historií vyuţití B-agens jako bojových zbraní, s klasifikací B-agens, jejich 

stručnou mikrobiologickou charakteristikou a s moţnostmi detekce u skupiny Dirty dozen. 

Větší část bakalářské práce se věnuje detekci a identifikaci B-gens, uvádí třídění detekčních 

postupů z různých hledisek. Podrobněji rozebírá jednotlivé způsoby detekce podle pouţitých 

metod. V závěru bakalářské práce jsou popsány zásady při nasazení detekční techniky 

v České republice. 

 

Klíčová slova: Detekce, identifikace, detekční metody, B-agens, Dirty dozen, detekční 

technologie, PCR. 

Annotation 

OGOREK,Tomáš. Biological survey and civil protection. [Bachelor thesis].VSB - Technical 

university Ostrava, Faculty of Protective engineering. 2012. 

This thesis deals with the possibilities of detection of B-agents, analysis of detection methods. 

The first part introduces the history of the use of B-agents such as martial weapons, with the 

classification of B-agents, their brief microbiological characteristics and possibilities 

of detection of the group Dirty Dozen. The greater part of the thesis deals with the detection 

and identification of B-gens, says sorting screening processes from different perspectives. 

Analyzes the different ways of detection by the methods used. The concluding part describes 

the principles for deploying screening technology in the Czech Republic. 

 

Keywords: Detection, identification, detection method, B-agents, Dirty Dozen, detection 

technology, PCR. 
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Úvod 

Lidstvo uţ od samého počátku pouţívá pro uspokojení svých potřeb, názorů, postojů 

a privilegií ozbrojené konflikty a násilí. Samozřejmě boje měly své opodstatnění. Řada kmenů 

a národů byla pro boj velmi zapálená, jelikoţ vyhraná bitva znamenala expanzi a rozmach. 

Čím byla společnost vyspělejší, tím byly zbraně v bitvách promyšlenější. Hlavním cílem bylo 

způsobit nepříteli největší materiální, ekonomické a lidské ztráty.  

Zlom nastává v době 1. světové války, kdy uţ vojska nespoléhala pouze na aktivní vojenské 

bitvy, ale pouţila první chemické zbraně. Byl to významný krok v celkovém pojetí 

ozbrojených konfliktů. Díky chemickým látkám uţ nebyl potřeba blízký kontakt 

s protivníkem, docházelo ke ztrátám v soupeřových řadách, ale vlastní síly byly dobře 

ochráněny. Jednalo se o otravné látky, jako fosgen, kyanovodík, difosgen, chlorkyan a 12. 

července 1917 byl poprvé pouţit velmi známý sulfidický yperit.  

11. září 2001 si lidé uvědomili, ţe není potřeba zbraně, aby došlo k nevyčíslitelným škodám 

na majetku, propadu ekonomik, krachu firem, strachu a panice. Bohuţel nejen události 11. 

září 2001 v USA, ale i další události jasně ukázaly, ţe se teroristé nezastaví před zabíjením 

stovek a tisíců nevinných obětí. A k takovému účelu se teroristům hodí chemické a biologické 

zbraně.  

Je zřejmé, ţe teroristé se při své činnosti necítí vázaní ţádnými etickými a morálními, natoţ 

pak právními normami. B-agens se proto mohou stát v rukou teroristů velmi účinným 

nátlakovým prostředkem při vydírání státních činitelů, institucí, průmyslových 

a zemědělských koncernů nebo i různých skupin obyvatelstva, a to i kdyby nedošlo k jejich 

přímému pouţití. 

Ve své bakalářské práci se zabývám moţnostmi detekce B-agens, rozborem detekčních 

metod. V první části tedy stručně uvedu historii vyuţití B-agens, jako bojových zbraní. Poté 

provedu klasifikaci B-agens, jejich stručnou mikrobiologickou charakteristiku a moţnosti 

detekce u skupiny Dirty dozen. Větší část bakalářské práce věnuji detekci a identifikaci B-

agens, uvedu třídění detekčních postupů z různých hledisek. Podrobněji rozeberu jednotlivé 

detekční metody dle uţitého principu. V závěru bakalářské práce popíšu zásady při nasazení 

detekční techniky v České republice. 
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1 Cíl 

Cílem bakalářské práce je shrnutí dostupných informací o současných moţnostech při detekci 

biologických látek (B-agens) pouţitelných jako biologické zbraně. Základem bakalářské 

práce je analýza jednotlivých detekčních technik, jejich základní charakteristika, vzájemné 

srovnání s vyzdviţením výjimečných vlastností.  V další části pak bakalářská práce popisuje 

dostupné detekční prostředky, a to jak k diagnostice na místě, tak pro laboratorní pouţití. 

Typové plány v bakalářské práci popisují zásady postupů při nasazení detekční techniky.  

V konečné fázi se bakalářská práce bude zabývat dostupností uvedených detekčních 

prostředků v rámci České republiky. 
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2 Rešerše 

SLABOTINSKÝ, J. Ochrana osob při chemickém a biologickém nebezpečí.1. Vyd. 

Ostrava: SPBI, 2006. 109s. ISBN 80-86634-93-0 

Publikace popisuje problematiku ochrany osob před nebezpečnými chemickými 

a biologickými látkami. Zabývá se základními předpisy, uvádí nejzákladnější charakteristiky 

nebezpečných látek a vysvětluje základní pojmy toxikologie. Podrobněji se zabývá 

charakteristikou a členěním ochranných prostředků a osob a způsoby dekontaminace. V časti 

o dekontaminaci uvádí nejen problémy s její účinností, ale i různé druhy dekontaminačních 

prostředků.   

 

MATOUŠEK, J.; BENEDÍK, J.; LINHART, P.. CBRN Biologické zbraně. 1. Vyd. Ostrava: 

SPBI,2007. 183s. ISBN 978-80-7385-003-6 

Kniha pojednává o vývoji a základních vlastnostech biologických zbraní a jejich hlavní sloţce 

biologických agens. Ukazuje detaily o virech, rickettsiích, houbách a toxinech. Vysvětluje 

snahy o zákaz uţívání biologických zbraní a seznamuje s Úmluvou o zákazu vývoje, výroby 

a hromadění bakteriologických a toxinových zbraní a o jejich zničení a dále seznamuje 

s plněním dané úmluvy. 

 

KOTINSKÝ, P.; HEJDOVÁ, J.. Dekontaminace. 1. Vyd. Ostrava: SPBI, 2003. 126s. ISBN 

80-86634-31-0. 

Tato literatura napomáhá řešit sloţitou problematiku dekontaminace v rámci jednotek poţární 

ochrany. Snaţí se o ucelený pohled na danou oblast, a proto se zabývá přehledem základních 

kontaminantů a jejich vlivu na lidský organismus. Dále popisuje základní dekontaminační 

technologie, metody, činidla a prostředky. Podrobně popisuje postup dekontaminace hasičů 

a zasaţených osob. 
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KRATOCHVÍLOVÁ, D..Ochrana obyvatelstva. 1. Vyd. Ostrava: SPBI, 2005. 140s. ISBN 

80-86634-70-1. 

Daná kníţka popisuje komplex opatření prováděných k ochraně obyvatelstva, zvířat, 

kulturních hodnot a ţivotního prostředí. V uţším pojetí je ochrana obyvatelstva plnění úkolů 

civilní ochrany, zejména varování, evakuace, ukrytí, dekontaminace a nouzové přeţití 

obyvatelstva a soubor dalších opatření k zajištění ochrany ţivota, zdraví a majetku 

při mimořádných a krizových situacích. V širším pojetí je ochranou obyvatelstva také 

příprava na mimořádné události a provádění záchranných a likvidačních prací. 

 

BRZOBOHATÝ, M.; MIKA O. J.. Ochrana před chemickým a biologickým terorismem. 

1. Vyd. Praha: Policejní akademie České republiky, 2007. 126s. ISBN 978-80-7251-271-3 

Skripta se věnují chemickému a biologickému terorismu a jeho vlivu na ţivot občanů a jejich 

případnou ochranou před působením těchto B-agens. Předkládají základní 

přehled o nebezpečných chemických látkách, biologických bojových látkách a stručné scénáře 

chemického a biologického ohroţení. Uvádí způsoby ochrany osob před chemickým 

a biologickým ohroţením např. varování, evakuace, dekontaminace. 

 

ŠENOVSKÝ, M.; ADAMEC, V.; HANUŠKA, V..Integrovaný záchranný systém.2. Vyd. 

Ostrava: SPBI, 2007. 157s. ISBN 978-80-7385-007-4 

Učebnice popisuje základy koordinace záchranných a likvidačních prací v České republice, 

které se nazývají integrovaný záchranný systém. Základním právním předpisem je nyní zákon 

č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, v aktuálním znění. Uvádí spolupráci 

a koordinaci sloţek, orgánů státní správy a samosprávy, fyzických a právnických osob při 

společném provádění záchranných a likvidačních prací. V poslední části publikace je popsán 

systém havarijního plánování a vztah integrovaného záchranného systému k havarijním 

plánům. 
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3 Obecná část 

3.1 Legislativní rámec 

Přehled stěţejních právních předpisů, které se věnují problematice biologických agens a jejich 

vyuţití při tvorbě koncepce, prevence, aktivaci státní správy, samosprávy, fyzických osob 

a právnických osob, detekce agens, monitoringu, kontroly, varování a ochrany obyvatelstva 

během krizových situací nebo mimořádných událostí. 

 

1. Úmluva o zákazu vývoje, výroby, hromadění bakteriologických a toxinových zbraní 

a o jejich zničení 

V Moskvě, Londýně a Washingtonu byla dne 10. dubna 1972 podepsána Úmluva 

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

zbraní a o jejich zničení. Předchůdcem této úmluvy je Ţenevský protokol (z roku 1925 – jímţ 

došlo k zařazení biologických zbraní mezi zakázané). V Československé republice byl přijat 

pod názvem Protokol o zákazu uţívání dusivých, otravných nebo podobných 

plynů  a prostředků bakteriologických pod č. 173/1938. Úmluva po své ratifikaci vstoupila 

v platnost dne 26. března 1975. ČSSR ji vydala ve Sbírce zákonů jako vyhlášku 

MZV  č.  96/1975 Sb.. Text Úmluvy je deponován vládami Spojeného království Velké 

Británie a Severního Irska, Spojených států amerických a Ruské federace. Ne všechny státy 

však ke konvencím přistoupily a u některých existují závaţné pochybnosti, zda konvenci 

dodrţují.[20] 

 

2. Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém vyuţívání jaderné energie a ionizujícího záření 

(atomový zákon)  

Tento zákon upravuje způsob vyuţívání jaderné energie a ionizujícího záření 

a podmínky vykonávání činností souvisejících s vyuţíváním jaderné energie a činností 

vedoucích k ozáření, systém ochrany osob a ţivotního prostředí před neţádoucími účinky 

ionizujícího záření, povinnosti při přípravě a provádění zásahů vedoucích ke sníţení 

přírodního záření v důsledku radiačních nehod, zvláštní poţadavky pro zajištění 

občanskoprávní odpovědnosti za škody v případě jaderných škod, podmínky zajištění 
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bezpečného nakládání s radioaktivními odpady, výkon státní správy a dozoru při vyuţívání 

jaderné energie, při činnostech vedoucích k ozáření a nad jadernými poloţkami.[8] 

 

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

bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní 

Jedná se základní dokument v oblasti bakteriologických a chemických zbraní, který 

upravuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob související se zákazem vývoje, 

výroby, hromadění a pouţití bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a jejich 

zničením, s nakládáním se stanovenými vysoce rizikovými a rizikovými biologickými agens 

a toxiny, které mohou být zneuţity k porušení zákazu bakteriologických (biologických) 

a toxinových zbraní a výkon státní správy v této oblasti. Státní správu v oblasti dodrţování 

zákazu bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní vykonává Státní úřad pro 

jadernou bezpečnost, který současně vykonává i působnost národního úřadu pro plnění 

Úmluvy z 10. dubna 1972.[9] 

 

4. Vyhláška č. 474/2002, kterou se provádí zákon. č. 281/2002 Sb., o některých 

opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických a toxinových zbraní 

Vyhláška v přílohách č.1 a č.2 stanovuje seznam vysoce rizikových biologických 

agens a toxinů, které mají takové vlastnosti nebo schopnosti, ţe mohou být aplikovány jako 

zbraň, a se kterými můţe nakládat pouze drţitel povolení a seznam rizikových biologických 

agens a toxinů, se kterými je moţno za podmínek stanovených zákonem nakládat.[14] 

 

5. Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému 

Tento právní předpis vymezuje integrovaný záchranný systém, stanoví sloţky 

integrovaného záchranného sytému a jejich působnost, pokud tak nestanoví zvláštní právní 

předpis, působnost a pravomoc státních orgánů a orgánu územních samosprávních celků, 

práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na mimořádné události a při 

záchranných a likvidačních pracích a při ochraně obyvatelstva před a po dobu vyhlášení stavu 

nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohroţení státu a válečného stavu.[10]  
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6. Vyhláška MV č. 380/2002 sb., o přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva 

Tato vyhláška obsahuje podrobné rozpracování úkolů v oblasti informování 

obyvatelstva, evakuace, varování, vyrozumění, ukrytí a zřizování zařízení civilní ochrany.[15] 

 

7. Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení 

Tento zákon upravuje působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních 

samosprávných celků a práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na 

krizové situace, které nesouvisejí se zajišťováním obrany České republiky před vnějším 

napadením a při jejich řešení.[11] 

 

8. Zákon č. 241/200O Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy 

Zákon upravuje přípravu hospodářských opatření pro stav nebezpečí, nouzový stav, stav 

ohroţení státu a válečný stav a přijetí hospodářských opatření po vyhlášení krizových stavů. 

Dále tento zákon stanoví pravomoc vlády a správních úřadů při přípravě a přijetí 

hospodářských opatření pro krizové stavy. Stanovuje téţ práva a povinnosti právnických 

a fyzických osob při přípravě a přijetí hospodářských opatření pro krizové stavy.[12] 

 

9. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 

Zákon určuje práva a povinnosti fyzických a právnických v oblasti podpory a ochrany 

veřejného zdraví a soustavu orgánů ochrany veřejného zdraví, jejich působnost 

a pravomoc.[13] 

 

10. Dokumentace - STČ-05/IZS Typová činnost sloţek IZS při společném zásahu 

,,Nález předmětu s podezřením na přítomnost B-agens nebo toxinů“ 

 Jedná se o jeden z klíčových dokumentů, který obsahuje postup sloţek IZS 

při záchranných a likvidačních pracích v případě oznámení o nálezu nebo v případech nálezu 

předmětu s podezřením na přítomnost vysoce rizikových nebo rizikových biologických agens 

nebo toxinů.[18] 



8 

 

3.2 Základní pojmy 

B-agens - ţivý choroboplodný mikroorganismus, schopný vyvolat masové infekční 

onemocnění nebo otravu lidí, zvířat a rostlin.[22] 

Biologická zbraň - je pomnoţený a specificky adjustovaný mikroorganismus nebo 

mikrobiální toxin rozšířený úmyslně člověkem do lidské či zvířecí populace za účelem šíření 

nemoci nebo otravy. Patří mezi zbraně hromadného ničení (i kdyţ přesněji řečeno jde 

o zbraně hromadného zabíjení).[7] 

Bioterorismus - je společensky nebezpečný jev projevující se v národním i mezinárodním 

měřítku, který jako prostředek nátlaku nebo ozbrojených akcí pouţívá biologické zbraně. 

Útok je předem připravený, promyšlený s pouţitím násilí, obvykle zaměřené proti mnohdy 

nezúčastněným osobám, s cílem vyvolat strach, jehoţ prostřednictvím mají být splněny 

politické, ideologické nebo náboţenské poţadavky.[5] 

Aerosol - heterogenní směs malých pevných nebo kapalných částic v plynu. První případ se 

také označuje jako dým, druhý jako mlha. Rozptýlené částice mají velikost od 10 nm 

do 10  μm, coţ odpovídá shlukům několika molekul aţ k částicím tak hmotným, ţe se 

nemohou snadno vyskytovat v atmosféře.[23] 

Epidemie - představuje větší nahromadění výskytu onemocnění v časových a místních 

souvislostech. V ČR se epidemie vyhlašuje u respiračních onemocnění při překročení 2000 

nemocných na 100000 obyvatel.[28] 

Detekce - rychlé a spolehlivé zjišťování přítomnosti nebo monitorování bojových 

biologických nebo chemických toxických látek a radioaktivních látek.[5] 

Spora - jedná se o strukturu slouţící k rozmnoţování, adaptovanou k rozšiřování a přeţití i v 

nepříznivých podmínkách i na dlouhou dobu. Zpravidla je jednobuněčná a velmi často také 

haploidní. Spory jsou součástí ţivotního cyklu mnoha bakterií, rostlin (např. kapradiny, 

mechy, …), řas, hub a prvoků.[29] 

Vektor (přenášeč) - V širším slova smyslu se jedná o organismus, který přenáší onemocnění. 

V uţším a mnohem obvyklejším významu jde odruh, které přenáší onemocnění, aniţ by samo 

vykazovalo příznaky choroby.[30] 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Metr#Nanometr
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mikrometr
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bu%C5%88ka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Haploid
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivotn%C3%AD_cyklus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bakterie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rostliny
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kapradiny
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mechy
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98asy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Houby
http://cs.wikipedia.org/wiki/Prvoci
http://cs.wikipedia.org/wiki/Organismus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Druh_%28biologie%29
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C5%99%C3%ADznaky_choroby&action=edit&redlink=1
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Identifikace 

Jedná se o přesné určení původce. Provádí se v případě pozitivní detekce a většina 

identifikačních postupů je zaloţena na PCR. K identifikaci jsou v polních podmínkách stále 

více upřednostňovány rychlé, orientační, ale i velmi citlivé metody. 

3.3 Bioterorismus a plán boje proti bioterorismu 

3.3.1 Historie bioterorismu 

Biologické zbraně byly pouţívány agresory jiţ v dobách dávno minulých. Pro připomenutí 

uvádím útoky nebo pokusy o útok biologickými zbraněmi, které jsou seřazeny od nejstarších 

útoků nebo pokusů aţ po rok 2001, kdy došlo k teroristickým útokům na USA.[1] [3] [22] 

 Nejstarší informace spadají do doby neolitu, kdy jihoamerické kmeny začaly pouţívat 

toxické látky získané od obojţivelníků k lovu a ochraně svého území. 

 V období roku 1914-1917 byli Němci obvinění z rozšiřování cholery a moru. 

 Roku 1925 dochází k podpisu Ţenevského protokolu. Protokol zakazuje pouţití 

dusivých, jedovatých a jiných plynů a bakteriologických metod vedení války. 

V platnost vstoupil v roce 1928. 

 Japonský program vývoje biologických zbraní byl zahájen v první polovině 30. Let 

20. století. Program byl znám pod názvem Útvar 731 a nacházelo se v okupovaném 

Mandţusku v Ping Fan. Útvar měl celkem 8 oddělení. Biologické prostředky byly pro 

nasazení v leteckých pumách, dělostřeleckých granátech, plnicích pérech. Útvar 731 

dosáhl produkce 300kg čistých bakterií moru za měsíc.  

 Jiţ od počátku 2. světové války se Britové zaměřili na výzkum antraxu a jako nosiče 

vyvinuli první letecké pumy s biologickou náplní. K testování docházelo na ostrově 

Gruinard. Ostrov byl poté silně kontaminovaný a vstup na něj byl po desetiletí 

zakázán.  

 Počátkem 40. let 20. století zahájily vlastní výzkum biologických zbraní také USA, 

které ovšem za britským program velmi zaostávaly.  

 Rozmach nastává v SSSR v roce 1946, kdy se sovětští výzkumníci dostanou 

k vědeckým poznatkům ostatních rivalů ve vývoji biologických látek. Sovětští vědci 

se zaměřuji na látky, proti kterým není ţádná ochrana. 

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

program. Obranný biologický program pokračuje. 
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 V roce 1972 byla podepsána Úmluva o bakteriologických a toxinových zbraních. K 

této Úmluvě se připojilo na 140 zemí. Součástí Úmluvy byl zákaz vývoje, výroby 

a skladování bakteriologických a toxinových zbraní a bylo nařízení jejich zničení. 

Úmluva vstoupila v platnost 26. března 1975. 

 V roce 199O dochází k oficiálnímu ukončení ofenzivního biologického programu. 

 NATO vytváří skupiny specialistů v ochraně proti biologickým zbraním. 

 Při teroristických útocích v roce 2001 v USA došlo k zaslání obálky s antraxem, které 

měly adresáta v americké televizi NBC. Několik zásilek se objevilo i v následujících 

letech.  

3.3.2 Současnost bioterorismu 

Vyuţití B-agens se stalo velmi reálnou hrozbou současného světa. Teroristé se nebojí pouţít 

všechny dostupné prostředky, mezi které řadíme i zbraně hromadného ničení. Odborníci na 

problematiku biologických zbraní potvrzují, ţe příprava biologických zbraní není příliš 

sloţitá. Teroristé se mohou k potřebným informacím dostat z různých zdrojů, převáţně 

z internetu nebo odborné literatury. Samotná příprava pak vyţaduje chemickou laboratoř, 

která musí být adekvátně vybavena. V současnosti je zjištěno asi 70 tak zvaných bojových 

biologických látek se smrticími účinky. Biologické látky jsou nebezpečné, tiché a zákeřné. B-

agens mohou být pouţité ke kontaminaci potravin, pitné vody nebo ovzduší a ošacení. Velmi 

dobrá dostupnost know-how, relativně levná výroba a vyuţití jednoduchých metod umoţnilo, 

ţe zneuţití B-agens můţeme dnes ze strany teroristů očekávat kdykoliv a kdekoliv na světě. 

Vlastní zneuţití bojových biologických látek lze velmi těţko odhalit a dokazovat. Navíc 

některé toxiny mají mnohem vyšší toxické účinky neţ nejjedovatější otravné látky.[1][2][5] 

3.3.3 Národní akční plán boje proti terorismu 

Boj proti terorismu v ČR je v gesci Ministerstva vnitra, Policie ČR a Bezpečnostní sluţby. 

Samozřejmě pokud situace vyţaduje součinnost s Ministerstvem obrany, Ministerstvem 

zdravotnictví a Ministerstvem zahraničních věcí, spadá také do působnosti těchto 

ministerstev. Národní akční plán boje proti terorismu postihuje nejenom aktuální vývoj 

situace v zemi a ve světě, ale je základním programovým dokumentem, který musí vláda 

pravidelně podle situace aktualizovat. Plán obsahuje jasnou deklaraci země o schopnostech 

dostat svým závazkům, které vyplývají z jejího členství v Severoatlantské alianci. Dále se 

jedná o prověření stavu laboratoří v podřízenosti AČR, SÚJB, MZd, MZe a o jejich trvalé 
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začlenění do integrovaného záchranného systému. Situaci v současné době komplikuje fakt, 

ţe trestní zákon České republiky skutkovou podstatu terorismu neobsahuje a samotný termín 

terorismus není dosud vymezen v ţádné obecně platné závazné právní normě. Velmi důleţité 

je si uvědomit, ţe NAP je chápán jako otevřený dokument, který je jednou ročně 

vyhodnocován, ale také průběţně aktualizován a doplňován. I kdyţ se jedná o vrcholný 

dokument, je potřeba vědět, ţe je závazný pro správní úřady niţších stupňů.[5] 

3.4 Biologické agens 

Myslíme pomnoţený a specificky adjustovaný mikroorganismus nebo toxin rozšířený 

úmyslně člověkem do lidské či zvířecí populace za účelem šíření nemoci nebo otravy. Patří 

mezi zbraně hromadného ničení (i kdyţ přesněji řečeno jde o zbraně hromadného zabíjení) B-

agens mohou být pouţity jako zbraň ve válečném konfliktu nebo prostředek k terorismu.[1] 

Ve srovnání s ostatními zbraněmi hromadného ničení jsou zcela výjimečné. Účinek 

jednotlivých B-agens je dán:  

 stupněm infekčnosti, 

 způsobem šíření, 

 moţností přeţívání v zevním prostředí, 

 inkubační dobou, 

 dávkou nutnou k infikování jedince a zejména průběhem a závaţností vyvolávané 

choroby. [1] [2] 

Nejvhodnější pro zneuţití jsou tedy patogeny s kratší inkubační dobou (hodiny aţ dny), 

s vysokým procentem morbidity a mortality, které jsou dostatečně stabilní a umoţňují 

aerosolové šíření.[1] [2] 

Cíl bioterorismu  

 Způsobení velkých ztrát na lidských ţivotech  

 Psychologický účinek (vyvolání veřejného strachu a paniky) 

 Spuštění protiepidemických opatření[1] 

Výhody 

 Primární účinek pouze na ţivou sílu 

 Vysoká bojová účinnost 
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 Moţnost anonymního útoku (není vidět, cítit) 

 Velmi silný psychologický efekt[1] 

Nevýhody 

 Moţné ohroţení agresora 

 Nejasnost účinku a nespolehlivost 

 Komplikovaná detekce jejich přítomnosti 

 Nákladná ochrana proti B-agens[1] 

3.5 Šíření a rozptyl B-agens 

B-agens mohou proniknout do lidského organismu vdechnutím, poţitím potravin nebo vody, 

kůţí, cestou kontaminovaných ţivočichů (komáří, klíšťata)- přenos vektorem.[7][16] 

Inhalace 

Nejčastější a nejúčinnější způsob šíření. Vzniká vdechnutím biologického aerosolu. 

Způsobuje postiţení dýchacího traktu, ale vzhledem k velké prokrvenosti plic můţe B-agens 

pronikat do cévního řečiště a způsobovat sepsi organismu. Touto formou se mohou šířit 

všechny B-agens ze skupiny Dirty dozen.[7] 

Poţití 

B-agens se dostává do organismu zaţívacím traktem, většinou poţitím kontaminované vody 

nebo potravin. Uplatňuje se zejména u toxinů. Méně častá forma vstupu u neštovic, Q horečky 

a vozhřivky.[7][1] 

Průnik kůţí 

Tato forma šíření se vyskytuje také u infekcí přenášených vektory (členovci, hmyz, mouchy, 

komáři, hlodavci). Dochází k přenosu infekčního B-agens přes kůţi (sliny nebo obsah 

trávicího ústrojí). [1] 

Povrchová kontaminace 

Velmi nepravděpodobná, protoţe kůţe slouţí jako ochranná bariéra. Podmínkou je její 

porušení (mikrooděrky, rány, vředy). Přímý vstup mikroorganismu i formou aerosolu nebo 

kontaminovanými předměty či sekrety infikovaných lidí a zvířat. Způsoby šíření B-agens 

a toxinů při vojenských nebo teroristických akcích mohou být aerosolovým sprejem, 
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výbušninami nebo kontaminací potravin a pitné vody, vypuštěním vektoru, předměty denní 

potřeby. Nejpravděpodobnější způsob rozptylu je formou aerosolu.[1][2] 

B-agens mohou být rozptylovaná ve formě kapalné nebo formou prášku. Při přípravě kapalné 

formy se kultivuje patogenní mikroorganismus, kultury se následně koncentrují a stabilizují. 

Při přípravě práškové formy se kultury dále suší a pak se nanášejí na mikroskopické částice. 

Toxinové zbraně se připravují extrakcí z tekutých bakteriálních kultur a následně se 

koncentrují.[1][4] 

Mechanický způsob rozptylu kapalin - Rozstřik můţe být realizován aerodynamicky, kdy 

nosným mediem je stlačený plyn. Na takovém principu byla zaloţena sovětská letecká puma 

ARB. S největší pravděpodobností docházelo k rozstřiku ještě během pádu, tzn. jde 

o kombinací s gravitaci.[4][7] 

Mechanický způsob rozptylu pevných částic - Aerosolové částice o velikosti 1 - 5 

mikrometru mají nejen optimální retenci v plicních alveolech, ale také vysokou schopnost šířit 

se na větší vzdálenosti, coţ je podstatné jak pro dosaţení většího plošného efektu, tak i pro 

umoţnění potřebné bezpečné vzdálenosti od vlastních sil.[1][4] 

Výbušný způsob rozptylu - jedná se o nejčastější rozptyl z vojenského pohledu. Byl 

aplikován u leteckých pum a u bojových hlavic. Nejobtíţnější je zvolit při velikosti a objemu 

bojového prostředku sílu pláště a velikost náplně výbušniny.  

Technologie pro detekci B-agens jsou zatím na niţší úrovni vývoje neţ detektory pro látky 

chemické a radiační. Komerčně dodávaných systémů je málo, většina prochází fázi vývoje 

nebo testování. Dostupné komerční systémy jsou většinou sloţité, cenově náročné, jejich 

velikost častokrát limituje uţití v terénu a mají relativně nízkou citlivost, tzn. často dochází 

k vyhlašování poplachu na přítomnost sledovaných látek. Dalším omezením je spektrum 

biologických látek, které jsou jednotlivé systémy schopné určit a delší časové období 

potřebné pro detekci. Rychlá detekce B-agens společně s rychlým laboratorním potvrzením 

diagnózy a včasným rozpoznáním klinických příznaků jsou zásadní pro zvládnutí situace při 

pouţití B-agens.[1] 

Zařízení pro detekci jsou zaloţeny na fyzikálních principech, které nepřetrţitě sledují sloţení 

částic v daném prostředí. Získané hodnoty se srovnávají s minulými hodnotami, a pokud se 

zachytí výrazná odlišnost, eventuálně odpovídají-li sledovaná data známým profilům B-agens, 

následuje spuštění vzorkovací aparatury a následně potvrzení záchytu vhodnou identifikační 
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metodou. Klasické identifikační metody jsou pro své nevýhody nahrazovány imunologickými 

detekčními technikami (PCR, ELISA a DTR). Mezi metodami zaměřenými na detekci 

specifických sekvencí nabývá na významu vyuţití DNA biočipů (DNA microarrays).[1][20] 

Některé detekční systémy informují pouze o mnoţství a velikosti zachycených částic. V jejich 

případě hraje významnou roli znalost biologického pozadí, tj. sloţení částic ovzduší např. 

prach, kouř nebo výfukové plyny. Při detekci je pak nutné rozlišovat mezi těmito přirozeně se 

vyskytujícími částicemi a zvýšeným výskytem B-agens uměle rozšířených v ovzduší.[20] 

Existuje i několik komplexních přístrojů (BIDS, APDS), které jsou schopny jak odebrat 

vzorek vzduchu, tak provést následné detekční a identifikační testy. U většiny systémů však 

probíhá vzorkovaní odděleně. Srovnání jednotlivých systémů v citlivosti a selektivitě 

v podstatě neexistuje.[16] 

3.6 Diagnostika, detekce, identifikace B-agens 

Diagnostika - představuje laboratorní proces, jehoţ výsledkem je potvrzená laboratorní 

diagnóza.[1] [7][16] 

 Přímá diagnostiku, kterou se prokazuje přímo původce. Z metod sem patří 

mikroskopický průkaz, kultivační metody, přímá fluorescence a zejména PCR metody. 

Přímá kultivace virových částic a bakterií. Elektronová mikroskopie. 

 Nepřímá diagnostika, kdy se prokazují jiţ vytvořené protilátky. Řadíme zde ELISA, 

nepřímá imunofluorescence a také KFR. 

 Rapidní diagnostika, vyuţívá většinu dostupných metod, mikroskopický průkaz, ale 

zejména ELISA metody, PCR a imPCR. 

Detekce 

Tento termín je pouţíván ke zjištění přítomnosti např. B-agens v prostředí nebo ve vzorku. 

Metodou pouze zjišťujeme, zda v daném vzorku je nebo není přítomna podezřelá látka. 

Důleţitá je mez detekce, coţ je mnoţství nebo koncentrace, kterou je detekční přístroj 

schopen zaznamenat.[7][16] 

Metody detekce podle stupně přesnosti můţeme dělit na metody detekční, identifikační 

a typizační. Dále je moţné tyto metody rozdělit podle místa vyšetření na laboratorní 

diagnostiku a screening na místě nebo-li polní metody.[16] 
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Detekční metody - slouţí ke zjištění přítomnost B-agens, zatím neznámého typu. Jsou 

většinou zaloţeny na fyzikálních principech.[16] 

Identifikační metody- slouţí k přesnému určení a zařazení B-agens na základě jejich 

charakteristických vlastností (pořadí nukleových kyselin-PCR, přítomnost antigenních znaků 

(ELISA, imunoPCR, hmotnostního spektra či jiných znaků)[16] 

3.6.1 Detekce B-agens v ovzduší 

Biologické napadení bývá zpravidla signalizováno řadou typických znaků, které jsou 

předmětem pozorování jednotek chemického průzkumu, resp. podezřením na biologický útok, 

který je důvodem k předběţnému varováni.[1][16] 

 

Mezi doprovodné znaky při útoku B-agens řadíme: 

 Mlţná oblaka nebo aerosoly unikající z vozidel, kontejnerů, plavidel, a v první řadě 

letadel 

 Výbuch munice, která se liší od trhavé nebo tříštivé munice hlučným zvukem výbuchu 

a únikem aerosolu do okolí 

 Výskyt a pohyb neoprávněných osob v potravinářských zařízeních, ventilačních 

systémech, a skladech krmiva nebo vody 

 Zvláštní chování zvířat, a výskyt nemocných nebo uhynulých zvířat všech druhů 

 Nálezy různých nádob s podezřelým obsahem prášků nebo kapalin 

Nejčastějším způsobem zjišťování patogenu je detekce v ovzduší. Jelikoţ se jedná 

o nejběţnější způsob vyuţití biologických zbraní ve válečných konfliktech, lze z logiky věci 

s vysokou pravděpodobností očekávat obdobný způsob útoků také ze strany teroristů. 

Základní poznatek spočívá v tom, ţe B-agens bude v ovzduší pro svou účinnost ve velmi malé 

koncentraci. Na konce 20. století byla vyvinuta metoda dálkové detekce s vyuţitím 

světelného radaru, pomocí něhoţ je moţné zpozorovat oblak aerosolu na vzdálenost 

několika desítek km.[1][7] 

Během 80. a 90. let minulého století byly zkonstruovány přístroje pro dálkovou detekci 

toxických látek v ovzduší, zaloţené na principu odrazu laděného laserového paprsku 

v infračervené oblasti. Ten je směřován do potřebného prostoru a po odrazu se vrací zpět 

do přístroje, kde je porovnán se srovnávacím laserem. Přístroje pro dálkovou detekci byly 
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zavedeny v řadě zemí. Poměrně dokonalý systém Rapid vyrábí firma BrukerDaltonics 

v Německu. V Česku se pouţívá systém SONDA. Další zařízení se vyuţívají například 

v USA. Rychlá detekce s následující identifikaci má zásadní význam pro další ochranná 

a záchranná opatření a jejich celkovou účinnost.[1][16] 

3.6.2 Detekce B-agens ve vodě 

Poţadavek na rychlou detekci přítomných patogenních látek ve vodě je stejně důleţitý, jako 

v případě detekce v ovzduší. Pokud jde o kontaminace nadzemních a podzemních zdrojů jsou 

hodnoty kontaminace velmi nízké. Problém vyšší koncentrace vyvolávající infekce není tak 

váţný, jelikoţ jej zjednodušuje fakt, ţe v případě fungujícího zásobování vodou dochází 

k technologické úpravě vody dezinfekčními procesy.[1] 

3.6.3 Detekce B-agens v potravinách 

Doba poţadovaná pro zjištění patogenů v potravinách osciluje mezi hodinami aţ dny. 

Jednoznačným cílem je detekce potravin ještě před samotnou konzumací. V nejlepším případě 

by měly být patogeny zjištěny ještě před distribucí potravin ke spotřebitelům. Základní 

metodou detekce a určování mnoţství patogenů v potravinách zůstává kultivace.[1] 

3.7 Třídění zařízení podle své mobility 

Můţeme hovořit o ručních přenosných detekčních zařízeních, zařízeních pro detekci 

v mobilní laboratoři, screeningovém zařízení, pevně umístěných detekčních systémech 

v budově a o sytému dálkové detekce.[1] 

3.8 Klasifikace Dirty dozen podle CDC 

Klasifikace skupiny Dirty dozen pomocí Centers for Disease Control and Prevention (CDC, 

USA) se stala velice pouţívanou. Podle klasifikace CDC jsou zástupci ze skupiny rozděleni 

do tří kategorií: A, B a C.[1][4] 

Kategorie A 

Největší pozornost je potřeba věnovat patogenům zařazených do skupiny A. Jedná se 

o nejnebezpečnější patogeny a toxiny z hlediska jejich dostupnosti, moţnosti šíření 

a následného přenosu, výsledné mortality a dopadů na zdraví populace a odstraňování 

následků jejich pouţití.[1][4] 
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Kategorie B 

Do kategorie B jsou zahrnuty patogeny, kterémohou být středně snadno rozšiřovány 

a způsobovat střední nemocnost a relativně nízkou úmrtnost. Přesto jsou schopny vyvolat 

paniku, ztráty na ţivotech a materiální škody.[1][4] 

Kategorie C 

Poslední kategorie začleňuje nově vznikající patogeny a toxiny, které mohou být geneticky 

upraveny pro hromadné pouţití vzhledem k snadné výrobě a rozšiřování. Má potenciální 

schopnost vysoké mortality a morbidity. Pro patogeny skupiny C je potřeba dalšího výzkum 

ke zlepšení jejich detekce, diagnostiky, léčení a prevence.[1][4] 

 

Tabulka 1:  Kategorizace zástupců skupiny Dirty dozen[4] 

Kategorie A Kategorie B Kategorie C 

Variola major Equineencephalitis Nipah virus 

Ebola - Lassa Brucella abortus Hanta virus 

Bacillus anthracis Coxiella burnetii  

Francisella tularaensis Burkholderia mallei  

Yersinia pestis Ricin  

Botulinum Stapylococcus aur.  

3.9 Skupina Dirty dozen 

Podle vyvolávajícího původce můţeme biologické agens členit na bakterie, viry, rickettsie 

a houby. Novou kategorií jsou geneticky modifikované organismy. Speciální kapitolou jsou 

toxiny.[4] 

3.10 Viry 

Viry jsou submikroskopičtí původci infekčních nemocí sloţení z DNA nebo 

ribonukleovékyseliny (dále jen „RNA“), jsou nejmenší zástupci ţivé hmoty, jejich rozměry 

se pohybují mezi 0,02-0,2mikrometrů (1/1000 mm).[1] 
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Virus varioale (pravé neštovice) 

DNA patřící do čeledi Chorodopoxviridiae. Oficiálně jsou uchovány pouze ve dvou 

laboratořích (CDC laboratoře v Atlantě, USA) a (Koltsovo, Rusko). Představují dnes velmi 

nebezpečnou biologickou zbraň, protoţe existují obavy, ţe jsou přechovávány ještě na jiných 

místech. Po uplynutí inkubační doby (7 - 17 dní) se onemocnění projevuje vysokými 

horečkami, zimnicí, třesavkou a zvracením. Pacient se často dostává do deliria. Mortalita je 

mezi 30 - 80%. Neštovice jsou povaţovány za ideální biologickou zbraň.[1][20] 

 

Yellowfever (Ţlutá zimnice) 

Virus ţluté zimnice patří mezi Flaviviry, vyskytující se v tropické Africe a Jiţní Americe. 

Nejčastěji je přenášen samičkami komára Aedes a Assegyptii. Inkubační doba se pohybuje 

mezi 3-6 dny. Jejími projevy jsou bolesti hlavy, zad a svalů, nevolnost a zvracení. Dochází 

k rozvoji ţloutenky a krvácení do zaţívacího traktu. U domorodého obyvatelstva je mortalita 

v důsledku nemoci asi 5%, ale u návštěvníků aţ 50%. Účinnou prevencí je očkování, jeţ 

přetrvává po dobu 10 let.[1][20][22] 

Venezuelská encefalomyelitida koní 

Je způsobena virem ze skupiny togavirů, coţ jsou RNA viry. Přenášečem jsou komáři, 

inkubační doba je 1 - 7 dní, 100% nemocnost. Onemocnění má dvoufázový průběh. První fáze 

postiţení dýchacích cest, druhá fáze postiţení centrálního nervového systému. Nedochází 

k přenosu mezi lidmi. Nejsou známy ţádné vakcíny. Neví se, zda by aerosolová aplikace, 

v případě pouţití jako biologické zbraně, měla stejné příznaky jako při bodnutí komárem.[1] 

Ebola - Lassa 

Způsobují velmi těţké krvácivé horečky, které ve většině případů končí smrtí. Jedná se 

o velmi těţké onemocnění. Oba jsou RNA viry. Inkubační doba je 2 - 21 dní. Napadeny jsou 

játra, ledviny a mozek. V posledním stádiu dochází ke krvácení ze sliznic a zvracení krvavé 

kaše. Zdroj nákazy není znám. Mezi lidmi se šíří stykem s biologickým, kontaminovaným 

materiálem (krev, moč, sekrety, tkáně). Imunizace není známa. V případě pouţití jako 

biologická zbraň by se nemoc šířila infikovaným aerosolem nebo infikovanými materiály, 

včetně infikovaných dobrovolníků.[1][20] 
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3.11 Bakterie 

Bakterie jsou bezjaderné jednobuněčné ţivé organismy rozdílných tvarů a velikostí s rozměry 

0,5-1,0 mikrometru. Pevná buněčná stěna určuje tvar buňky. Podle schopností obarvení 

genciánovou zelení se dělí jako gram-pozitivní a gram negativní. Gram - pozitivní lze obarvit 

a jsou citlivější k antibiotikům.[20] 

Bacillus anthracis (antrax) 

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

koţní, plicní nebo střevní formu chorobu. Antrax je aerobní, 5-6 mikrometrů dlouhá, gram 

pozitivní tyčka. Spory antraxu mohou přetrvat v zemi a ve vodě desítky let. Slunečnímu 

záření odolávají několik dní. Velmi dobře se rozšiřují v klimatizovaných prostorech- formou 

vlhkého nebo suchého aerosolu.[1][20] 

Koţní infekce začíná jako vyráţka, která se mění v krusty uhlově černé barvy, odtud odvozen 

název antraxu - uhlák. Střevní infikace vzniká při konzumaci nedostatečně tepelně 

zpracovaného masa nakaţených zvířat nebo kontaminované vody. Projevuje se vředy 

v zaţívacím traktu. V případě systémové nemoci bývá mortalita vysoká. Plicní infikace je 

vzácné onemocnění způsobené vdechnutím spor antraxu. Projevuje se jako oboustranný zápal 

plic se septickým stavem. Onemocnění není přenosné mezi lidmi. Mortalita se blíţí  100%. 

Antrax můţe být léčen antibiotiky, ale téměř všechny případy vdechnutí antraxu jsou 

smrtelné.[20][22] 

Yersinia pestis (černý mor) 

Velmi těţké akutní onemocnění, které se projevuje ve formě:[1][20] 

Dýmějové (bubonické) - postiţení lymfatických uzlin, horečka, při prasknutí uzlin sepse. 

Plicní- nejnebezpečnější, interhumanní přenos, projevuje se zápalem plic, 50% mortalita. 

Septické - šíření krví, septická loţiska v mnoha orgánech, nekrózy tkání, 22% mortalita. 

Koţní - vředy aţ nekrózy kůţe. 

Jedná se o gramnegativní, nesporulující, nepohyblivou bakterií. Mor je zoonóza krys a 

hlodavců a je přenášen blechami. Moţná je také i přímá intoxikace aerosolem. Běţný vstup 

nákazy je bodnutím infikovanou blechou.    

Francisella tularaemia (tularémie) 

Tyfoidní forma-  těţká otrava organismu, při vdechnutí aerosolu nebo poţití potravy. 

Ulceroglandulární - postiţení uzlin. 
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Okuloglandulární- projevuje se hnisavým zánětem spojivek. 

Pulmonální - nejvyšší mortalita, probíhá jako pneumonie. 

Malý aerobní, gramnegativní, nepohyblivý a nesporulující kok. Nemoci se také říká zaječí 

nemoc. Tularémie je zoonóza primárně napadající králíky a vysokou zvěř a na člověka se 

přenáší kontaktem s tkáněmi nebo tělními tekutinami infikovaných zvířat, kousnutím 

od hmyzu nebo klíštěte. Organismus přeţívá týdny ve vodě, půdě a mršinách. Inkubační doba 

dosahuje (4-12 dní). Tularémie je diagnostikována kultivací z krve, výtěry spojivek. [20] 

Jako B-agens lze předpokládat její rozšíření pomocí aerosolu nebo pomocí nakaţených 

zvířat.[20] 

Brucella abortus (brucelóza) 

Patří mezi zoonózy s variabilním projevem u člověka. Bakterie Brucella jsou malé aerobní 

pomalu rostoucí gramnegativní koky. Nevytváří spory. Jsou citlivé na desinfekční prostředky. 

Přeţívájí v půdě a potravinách aţ tři měsíce. Brucelóza můţe být diagnostikována kultivačně 

nebo sérologicky. Přenos bakterie z člověka na člověka je vzácný, choroba se přenáší stykem 

s infikovaným dobytkem a předměty, poţitím infikovaných potravin, zejména mléka. Bakterie 

je však silně infekční ve formě aerosolu. Antibiotika pouze sniţují intenzitu a dobu trvání 

nemoci. V současné době není známa lidská vakcína proti brucelóze.[1][20][22] 

Coxiella burnetii (Q horečka) 

Jedná se o polymorfní mikroorganismus, podobný rickettsiím (mají sloţení jako bakterie, ale 

nemohou se mnoţit mimo napadenou buňku). V suchém prostředí je velmi odolný aţ 60 dní. 

Zdrojem nákazy je infikovaný hmyz a teplokrevná zvířata. Člověk je k nemoci velmi 

vnímavý. Výskyt téměř po celém světě. Inkubační doba je 1 - 2 týdny. Pak vzniká akutní 

infekční onemocnění s horečkou, dýchacími obtíţemi, zaţívacími potíţemi dle vstupu 

infekce. Přenos mezi lidmi není znám. Vakcína proti Q horečce je k dispozici v Austrálii, ale 

není schválena v USA a Evropě.[1] 

Burkholderia mallei (vozhřivka) 

Vozhřivka je onemocnění koní, mul a oslů. Nemoc se můţe přenášet na lidi i zvířata. Jako 

biologická zbraň byla pouţita za druhé světové války Japonci. Onemocnění je vzácné, ale 

bývá závaţné. Burkholderia mallei je nepohyblivá, gramnegativní tyčka. Vstupní branou jsou 

zpravidla dýchací orgány, zaţívací trakt, spojivky a poškozená kůţe. Inkubační doba je 10 - 
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14 dní. Objevují se horečky, vyráţky po těle, které zduří a mění se ve vředy. Smrt způsobuje 

sepse. Očkování není. Včasná léčba antibiotiky je nutná. Přenos aerosolem se jeví moţný. 

Z důvodu přenášení mezi jednotlivými lidmi je při ošetřování nemocných doporučena 

izolace.[1] 

3.12 Toxiny 

Toxiny řadíme mezi toxické substance produkované ţivými organismy. Některé se vyznačují 

mnohonásobně vyšší toxicitou neţ nejtoxičtější otravné látky. (neurotoxiny).[1] 

Botulotoxiny 

Botulin nebo-li klobásový jed je produkovány za anaerobních podmínek gram-pozitvní 

bakterií Clostridium botulinum. Je povaţován za jeden z nejúčinnějších jedů. Jeho smrtelná 

dávka je 100 pg/kg.
[1]

, (100 g by spolehlivě stačilo k vyhubení celého lidstva). Otrava 

botulinem zapříčiňuje onemocnění nazývané botulismus. Do těla se obvykle dostává 

z potravy kontaminované sporami bakterií Clostridium botulinum. Jde o špatně sterilované 

konzervy a uzeniny. Podle výskytu existuje v 7 antigenních typech (A - G). V potravinách se 

toxin ničí varem po dobu min. 10 min. Je také povaţován za ideální biologickou zbraň, 

protoţe bakterie, které tento jed produkují, jsou anaerobní a jed samotný se na vzduchu rychle 

rozpadá, takţe oblast zasaţená rozptýlením botulotoxinu do vzduchu bude po uplynutí 

přibliţně jednoho dne opět bezpečná.[1][2][20] 

Ricin 

Náleţí k toxickým rostlinným proteinům. Jeho zdrojem jsou semena skočce obecného. Ricin 

je lehký slabě naţloutlý prášek s vysokou stálostí v suchém stavu. Velmi dobře rozpustný ve 

vodě, v níţ je po dlouhou dobu stálý. Pro svou velkou molekulovou hmotnost nelze zjistit 

hmotnostní spektroskopií. Ricin je velice toxický pro všechny tkáně a klinické projevy se liší 

podle místa vstupu (vdechnutí, poţití, kontaminovanou střelou).Při otravě existuje počáteční 

doba latence, trvající několik hodin aţ dní. Poté nastupuje bolestivé pálení v ústech, zvracení, 

krvavené průjmy, dehydratace organismu. K úmrtí dochází za 3 - 4 dny po prvních 

příznacích.[1][22] 

Staphylococcus enterotoxin B 

Způsobuje tzv. alimentární intoxikaci, nebo-li otravu z potravin. Z vojenského hlediska je 

nejvýznamnějším enterotoxin B. Jedná se o bílý prášek, dobře rozpustný ve vodě, odolný vůči 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Jed
http://cs.wikipedia.org/wiki/Smrteln%C3%A1_d%C3%A1vka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Smrteln%C3%A1_d%C3%A1vka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Botulotoxin#cite_note-Arnon-0
http://cs.wikipedia.org/wiki/Botulismus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spora
http://cs.wikipedia.org/wiki/Clostridium_botulinum
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vysokým teplotám. Uchovává si svůj účinek po řadu let. Symptomy intoxikace - zvracení, 

průjem a ţaludeční potíţe. Dochází také k nárůstu tělesné teploty. Toxicita není vysoká, ale 

jiţ několik mg enterotoxinu B v potravě vyvolá nepříjemné potíţe.[1] 
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4 Analýza postupu detekce B-agens 

Samotná detekce B-agens je velmi důleţitá pro případnou aktivaci bezpečnostních opatření, 

varování, informování IZS, vyskladnění ochranných prostředků a sil. V současnosti se pro 

detekci B-agens vyuţívá řada metod, od tradičních přes nejčastěji pouţívané PRC technologie 

aţ k pouze experimentálním metodám. [16] 

4.1 Konvenční metody 

Nejčastěji pouţívané metody pro identifikaci širokého spektra mikroorganismů jsou tradiční 

kultivační metody a na ně navazující metody barvení a mikroskopické vyšetření. Tyto metody 

je schopna zajistit řada laboratoří bez dalších nákladných investic.[2][16] 

4.1.1 Barvení 

Před barvením je potřeba mikroby usmrtit. Rozetřením se zhotoví nativní preparát. A ten se 

fixuje teplem nebo chemicky. [2] 

 orientační: barví se jedním barvivem, zjistí se přítomnost, tvar a velikost mikrobů 

 diagnostické: barví se dvěma barvivy, základním diagnostickým barvením je barvení 

dle Grama. Umoţňuje rozdělit mikroby na dvě velké skupiny: G
-
 a G

+
. G

+
 bakterie se 

barví modrofialově, G
-
 bakterie se barví růţově.  

 speciální: vybarví se určité části mikrobů 

 

Obrázek 2: Barvení dle Grama, G negativní[27] 

 

Obrázek 1: Barvení dle Grama, G pozitivní [27] 
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Kultivace na kultivačních půdách: 

 obecné kultivační půdy - roste na nich většina mikrobů 

 selektivní kultivační půdy - jsou vhodné pro růst konkrétního druhu nebo skupiny 

 diagnostické kultivační půdy - lze jimi prokázat určitou vlastnost mikroba 

(zkvašování cukru) 

 speciální kultivační půdy - vhodné k růstu náročných druhů, které nelze běţně 

kultivovat 

 na pevných půdách (agarech) - hodnotíme morfologii kolonií 

Jejich nevýhodou je nutnost vysoké koncentrace patogenů, dále nízká specificita, převáţně 

zaloţena na morfologických rozdílech umoţňujících pouze hrubé začlenění (např. koky, 

tyčky, spory), jsou pracné, trvají dlouho, vyţadují interpretaci zkušeným pracovníkem. Dále 

nutnost pracovat s ţivými, vysoce infekčními patogeny, nedostatečné technické vybavení 

běţných laboratoří (biohazard boxy úrovně BL2, BL3 nejsou běţné) a nedostatek personálu 

vyškoleného pro práci na této úrovni.[2][4][16] 

4.2 Metody zaloţené na analýze nukleových kyselin 

Detekce nukleových kyselin, které obsahuje kaţdý ţivý organismus a které podstatnou měrou 

určují jeho vlastnosti, můţe umoţnit včasný záchyt B-agens. Největší výhodou molekulární 

diagnostiky je moţnost pracovat s inaktivovanými (mrtvými) patogeny, čímţ se výrazně 

sniţuje riziko nákazy laboratorního personálu. Další výhodou je i skutečnost, ţe pro všechny 

patogeny zařazené do skupiny A nebo B jsou známy sekvence, často přímo genů kódujících 

příslušný toxin, a je tedy moţné molekulárně diagnostický test sestrojit.[1][16] 

Výhodou oproti klasickým kultivačním technikám je zvýšení rychlosti při detekci ze dnů 

na hodiny aţ minuty, větší spolehlivost, neexistuje zkříţená reaktivita, je moţné vyloučit 

falešně pozitivní a negativní výsledky. Stávající dostupné techniky však nesplňují všechny 

podmínky kladené na optimální biodetektory: vysoká senzitivita i specificita, miniaturizace, 

mnohonásobné měření, dlouhá skladovatelnost, nízká nákladovost, vnitřní kalibrace, rychlost 

zpracování do 15 minut, dálkové ovládání, elektronické zpracování dat. Bio detektory zatím 

zdaleka nedosahují úrovně polních detektorů chemických látek. Na jejich vývoji se však 

intenzivně pracuje, nová řešení přináší systém biočipů,  mikroelektromechanické systémy, 

mikrokapalinové a optoelektronické systémy. [4] [16][20] 
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4.3 Molekulární (rozpoznávací) technologie 

PCR technologie představují řadu metod, jejichţ základem je polymerázová řetězová reakce 

(PCR). Tato základní molekulárně diagnostická metoda umoţňuje relativně rychlou a přesnou 

detekci patogenů na principu in vitro amplifikace jejich nukleových kyselin. Pro pochopení 

principu metody je nutná znalost struktury DNA. Tvoří ji dva polynukleotidové řetězce, 

navzájem komplementární, spojené vodíkovými můstky mezi čtyřmi základními bázemi 

(adenin, tymin, guanin, cytosin). Vazba mezi basemi je pevná, adenin je spojen dvěma 

vodíkovými můstky s tyminem a guanin třemi můstky s cytosinem.[16] 

V první fázi PCR směs s DNA zahřejeme na 95°C, čímţ dojde k denaturaci a rozvolnění 

DNA. Druhou fází je anealing čili nasednutí primerů. Primery jsou krátké úseky DNA, 

zpravidla 20-30 basí, které jsou uměle nasyntetizovány a určují, která část DNA se bude 

amplifikovat. Při sníţení teploty reakce na cca 60°C  dochází k nasednutí primerů a současně 

se aktivuje termostabilní enzym DNA polymeráza, který v třetím kroku dokončí syntézu 

komplementárního vlákna podle matrice a výsledkem jsou dvě molekuly DNA. Opakováním 

cyklu počet kopií exponenciálně roste, takţe např. po 20 cyklech máme 2
21

 kopii výchozí 

sekvence.[16] 

Touto metodou můţeme určit buď jeden patogen, vybereme-li sekvenci specifickou pro daný 

patogen, nebo celou skupinu patogenů, je-li sekvence specifická pro tuto celou skupinu. 

Vzhledem k plasticitě PCR reakce se celá řada firem zabývá vývojem a výrobou přístrojů 

i metod, které ji dále zdokonalují.  Jednotlivé metody se liší strategií přístupu i chemismem 

reakce.[1][16] 

4.3.1 Broad-range (širokopásmová)PCR 

Jedná se o základní metodu v primární detekci B-agens. Provádí se na klasickém přístroji pro 

PCR, hodnocení se pak provádí na agarózovém gelu. Pouţívají se primery, jejichţ sekvence je 

společná pro celou skupinu patogenů. V případě bakterií se vyuţívá toho, ţe gen pro 16S 

ribozomální DNA obsahuje úseky, které jsou evolučně stále, vyskytují se u většiny bakterií. 

Ty se střídají s úseky, které jsou jiţ variabilní, specifické pro určitý druh. Pouţijeme-li jako 

primer úsek konzervativní, ve vyšetřovaném vzorku zachytíme všechny bakterie. Tato 

analýza je vhodná jen tehdy, jestliţe vyšetřovaný vzorek je primárně sterilní (např. krev, mok, 

sperma). V případě, kdy tomu tak není, pouţívá se malá modifikace metody, tzv. restrikční 
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analýza. Primery se umístí na hranici s variabilní oblasti, ta se pak namnoţí a dle její délky, 

která se liší, se určí druh bakterie.[16] 

4.3.2 Real -time PCR 

Nejlepší metoda, která se pro detekci B-agens v současnosti nabízí. Princip metody je stejný, 

ale dochází ke zkrácení reakčních časů aţ na několik minut, zmenšují se i reakční objemy. 

Přední výrobce zařízení na detekci B-agens je Cepheid (Sunnyvale, CA, USA). První 

vyvinutý systém pouţívá I-CORE technologii, kdy optickou analýzou je umoţněno provádět 

rychlé PCR na velkém počtu vzorků, druhý přístup je zaměřen na miniaturizaci. Do první 

skupiny patří přístroje Midas, reakční čas do 30 minut, dále komerční nástupce  GeneXpert, 

který vyuţívá zásobníky jiţ na jedno pouţití, v současnosti jsou k dispozici zásobníky pro 

detekci B.anthracis, Chlamydia trachomatis. [4][7] [16] 

 

Obrázek 3: Reakční komůrka pro Smart Cycler[1] 

Nejmodernější Smart Cycler II je schopen analýzy jiţ do 20 minut. Laboratorní přístroj firmy 

RocheLight CYCLER II je zaloţen na principu fluorescenčně značené sondy. Umoţňuje 

analyzovat 32 vzorků během 40 minut. V současné době je k dispozici 8 detekčních systémů 

(B.anthracis, C.trachomatis, N.gonorrhea, M.tuberculosis, CMV,HBV, HCV a HIV). 

Podmínkou pro všechny PCR technologie je, ţe bakteriální buňka musí být rozrušena tak, aby 

se endogenní DNA stala přístupnou pro analýzu. Problémem jsou odolné bakteriální 

spory.Pro moţné chemické interakce jsou k jejich rozbíjení preferovány přístroje s 

fyzikálními metodami, např. minisonikátory, které rozruší odolné spory B. anthracis do 30 

vteřin.[16] 



27 

 

4.3.3 rt-PCR 

Modifikace základní metody, která se pouţívá pro detekci RNA (viry chřipky, hepatitidy 

apod.). Za pomoci enzymu zpětné transkriptázy se RNA přepíše na komplementární 

DNA, a ta se pak jiţ amplifikuje normálním způsobem pomocí PCR.[16] 

4.3.4 imuno-PCR, im-PCR 

Modifikace, která rozšiřuje moţnosti PCR z oblasti RNA/DNA analýzy i na oblast detekce 

bílkovin. Budoucnost všech PCR metod je v miniaturizaci a automatizaci detekčních zařízení. 

V současnosti jsou tyto metody nejvíce pouţívané a patří k nejlepším, které máme.[4][16] 

4.4 Imunologické metody 

Jedná se o metody zaloţené na průkazu protilátek, potvrzují tedy klinickou diagnosu. Jsou 

méně citlivé, citlivost je obvykle 100 aţ 1000x nad infekční dávkou, málo specifické. Jsou 

však velice účinné jako rychlý screening velkého počtu vzorků. Navíc řada polyklonálních 

protilátek byla nahrazena monoklonálními, čímţ se zvýšila specificita vyšetření:[16][21] 

[24][25] 

 HHA(hand-heldassay)-imunochromatografická průtoková analýza 

Jednodušší, vyţaduje pouze zředění vzorku ve vhodném pufru a minutovou inkubaci na 

testovacích prouţcích. Na jednom prouţku moţno detekovat jen jeden patogen. Vhodná pro 

hrubé vyhledávání. 

 ELISA-nejpouţívanější imunotest,je analytická metoda vyuţívaná ke kvantitativnímu 

stanovení různých antigenů. Tato metoda má řadu variant. Všechny jsou zaloţeny na 

vysoce specifické interakci antigenu a protilátky, přičemţ na jednoho z těchto partnerů 

je kovalentně navázán enzym (nejčastěji peroxidáza nebo alkalická fosfatáza). 

Enzym katalyzuje chemickou přeměnu substrátu, který je přidán do reakční směsi, na 

produkt, který je barevný. Stanovuje se pak spektrofotometricky (viz chromogenní 

substrát), nebo na základě fluorescence (fluorimetrické stanovení). Koncentrace 

produktu je úměrná koncentraci antigenu nebo protilátky ve vzorku.  

 ECL-imunotest s elektrochemiluminiscenční analýzou 

 TRF-imunotest s flourescenční analýzou  

 IFA-test s imunoflourescennčí analýzou, protilátky se naváţí na fluoreskující látku 

a měří se intenzita, méně přesná a citlivá neţ ELISA 

http://www.wikiskripta.eu/index.php/Antigen
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Antigen
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Protil%C3%A1tky
http://www.wikiskripta.eu/index.php?title=Alkalick%C3%A1_fosfat%C3%A1za&action=edit&redlink=1
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Spektrofotometrie
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Fluorescence
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Protil%C3%A1tky
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 IHC-test s imunohistiochemickou analýzou 

 Biosensory 

FLISA- nový systém imunoanalýzy, nevyţaduje promývání, pouţívá kuličky obalené 

protilátkou, po aplikaci laseru je fluorescence kaţdé kuličky detekována, klíčovou výhodou 

metody je schopnost rozlišit různé velikosti kuliček i barev, a tím moţnost detekovat současně 

různé PCR produkty.[16][21] [24][25] 

4.5 Fyzikální techniky 

4.5.1 Fluorescenční metody 

Fluorescence vychází převáţně z ultrafialové části spektra. Excitovaná část se sama navrátí 

do neexcitovaného stavu, přičemţ se uvolní emise světla o různých vlnových délkách. Protoţe 

toto emisní spektrum je specifické pro jednotlivé biologické materiály, lze tento jev vyuţít 

k jejich detekci.[21][24] 

4.5.2 Průtoková cytometrie 

Na základě optických vlastností jednotlivých buněk umoţňuje jejich rozlišení a identifikaci. 

Z optických vlastností se vyuţívá jednak rozptylu světla a to přímého i bočního a dále 

fluorescence jednotlivých buněk. Samotné buňky i nebuněčné struktury ţádné fluorescenční 

pigmenty, ale mohou být však označeny fluorescenčními látkami, které se různými metodami 

váţou na jejich DNA.[24][26] 

4.5.3 Optické metody 

Jedná se o metody vyuţívané k dálkové detekci aerosolů. Jsou vyvíjeny pro zachycení 

a určení biologických látek na velké vzdálenosti, ještě neţ se dostanou k jiným druhům 

detekčních zařízení. Nepouţívají ţádné vzorkovače, ale jen laser. Vysílají do atmosféry krátké 

pulzy laseru, z nichţ se část záření odrazí zpět podle částic obsaţených v atmosféře. Mají tak 

schopnost rozlišit malé částice ve vzdálenosti 30 aţ 50 km, ale nedokáţí rozlišit druh částic 

v atmosféře.[16] 

4.5.4 Spektrometrie 

Kontinuálně pracující, většinou přenosný systém, ve kterém vodíkovým plamenem procházejí 

nasávané částice, kde jsou excitovány a vydané záření je analyzováno a průběţně srovnáváno 

s údaji knihovny obsahující cílové mikroorganismy a toxiny.[16] 
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4.6 Hybridní technologie 

Prakticky všechny hybridní technologie kombinují PCR metodu s dalším stávajícím 

detekčním systémem. 

Nejpropracovanější a nejuţívanější hybridní technologií je kombinace imunodetekce 

s amplifikací DNA, tzv. imuno-PCR. Zaplňuje mezeru, kterou dosud představovala 

skutečnost, ţe PCR detekce se omezovala jen na DNA či RNA detekci, zatímco řada B-agens 

(toxiny)jsou bílkovinné povahy. Zjednodušeně se při této metodě vyuţívá komplexu 

protilátek -DNA s následnou amplifikací pomocí PCR a následnou elektroforetickou analýzou 

na agarozovém gelu. Metoda umoţňuje detekci neţivých B-agens, toxinů. Budoucnost 

metody je v dalším zpřesnění, miniaturizaci, pouţití nanotechnologií.[16][21][25] 

APDS -  autonomní, patogeny detekující systém, jenţ pouţívá jinou hybridní technologii. Je 

plně automatizován, odebírá aerosolové vzorky, spojuje průtokovou cytometrií s průtokovou 

PCR amplifikací a detekcí. Základem systému jsou značené kuličky potaţené protilátkami 

specifickými pro cílové patogeny. Značené protilátky se naváţí na příslušný patogen, vytvoří 

se komplex. Pomocí laserového paprsku je uvolněna fluorescence, která je specifická pro 

daný patogen a průtokovým cytometrem detekována. Metoda má schopnost měřit aţ 100 

různých patogenů ve vzorku.Další hybridní technologií je bioelektrochemická detekce DNA. 

Podstatou metody je specifická detekce elektrického proudu vyvolaného reversibilní plynulou 

oxidací a redukcí značených cílů nukleové kyseliny. [4] [16][24] 

4.7 Biočipy 

Vývoj biočipů představuje dnes hlavní směr výzkumu v oblasti molekulární diagnostiky.  

Princip biočipů je zaloţen na principu hybridizace. Čistě technickým problémem je upevnění 

DNA sond na podloţku, nejčastěji sklo, nylon, papír. Současné verse biočipů nesou na ploše 

1,28cm
2
  20 000 - 40 000 sond. Několik systémů vyuţívajících biočipy k identifikaci B-agens 

je jiţ k dispozici, ale stále se víceméně jedná o experimentální úroveň analýz.[16][21] 
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Obrázek 4: Microarraysportter, který aplikuje DNA sondy na pokožku[1] 

V současnosti jsou tak vedoucími metodami pro běţné pouţití přístupy zaloţené na detekci 

nukleových kyselin, které po doplnění o imunoPCR pokrývají celou potřebnou škálu detekcí, 

jak ukazuje následující tabulka.[1] [16] 

Tabulka 2: Dirty dozen a metody jejich detekce[1] 

  Detekční metody 

B-agens HHA ELISA ECL TRF PCR 

Variola major X X     X 

Ebola - Lass X     X X 

Venezuelská encefalomyelitida koní X X     X 

Bacillus anthracis X X X X X 

Yersinia pestis X X     X 

Francisella tularaemia X X   X X 

Brucella abortus X X     X 

Coxiella burnetti X X     X 

Burkholderia mallei X X     X 

Botulotoxin X X X X ° 

Ricin X X X   ° 

Staphylococcus enterotoxin X X X X ° 

X - umoţňuje detekci , ° - moţná detekce při pouţití metody imPCR 
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5 Detekční technologie 

Detekční technologie se dělí na bodové technologie a vzdálené technologie. 

5.1 Bodové detekční technologie 

Systémy jsou charakterizovány umístěním v prostředí z B-agens nebo se předpokládaná B-

agens do nich vkládají. Skládají se ze čtyř základních součásti. První je spouštěč nebo-li 

nespecifický detektor, druhým zařízením je sběrací kolektor, následuje detektor a poslední 

sloţkou je identifikátor.[16][26] 

5.1.1 Spouštěče 

Jedná se o nespecifický detektor, který jen orientačně zachycuje zvýšené mnoţství částic 

v prostředí, které by mohlo znamenat přítomnost B-agens. Systémy APS (Aerodynamic 

Particle Sizing) a HVAPS (High Volume Aerodynamic Particle Sizer) počítají částice 

o specifické velikosti 0,5 - 30 ųm. APS se zabývá velikostmi částic. Proud vzduchu obsahující 

částice je vtaţen do APS zařízení skrz trysku. Laserový paprsek měří čas letu částic. Menší 

částice jsou rychlejší, protoţe během proudění zrychlují. Dalšími systémy mohou být FLAPS, 

BAWS a UVAPS.[16][24] 

5.1.2 Sběrací zařízení (kolektory) 

Jakmile kolektory obdrţí od spouštěče signál indikující změnu, je zahájen sběr vzorků. 

Vzorkovací techniky nesmí poškodit odebíraný vzorek. Pouţívají se vzorkovače Cyclone 

Samplers, Hand-Held Sampling kitts. BioCapture BT-500 Air Sampler je ruční, přenosný, 

bateriemi poháněný vzduchový vzorkovač, který shromaţďuje vzorky vzduchu pro výpočet 

koncentrací.[24][26] 

OMNI 3000 

Přístroj je zaloţen na technologii SpinCon, která prokázala své schopnosti při pouţití státními 

orgány i brannými sloţkami. Charakteristická pro OMNI 3000 je vysoká rychlost 

zkoncentrování a účinnost jímání vzorku v rámci širokého rozsahu částic; přístroj nabízí různé 

moţnosti, včetně označování RFID, záznamu dat, počítání a teploty částic, relativní vlhkosti 

a prostředků měření umoţňujících uţivatelům lépe charakterizovat jejich okolní prostředí 

před odběrem a během odběru vzorku. Mimoto OMNI 3000 zahrnuje automatické sledování 
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identifikačních čísel vzorků a dat sběru za účelem rychlého a přesného zjištění vývoje stavu 

vzorku. [16][24] 

SPINCON PAS 450-10A 

Komerčně dostupný, přenosný a energeticky účinný vzorkovač vzduchu. Pouţívá se pro sběr 

bio-aerosolů, částic hmoty a rozpustných par, včetně mikročástic, vzdušné molekulární 

kontaminace, biologických částic a těkavých a polotěkavých chemických sloučenin. Systém 

byl vyvinut pro pouţití v široké škále poţadavků na vzorkování vzduchu a rychle se stává 

standardem pro sběr velkého mnoţství vzdušných patogenů.[26] 

 

Obrázek 5: SPINCON PAS 450-10A[26] 

5.1.3 Detektory 

Detektor určí, zda-li jde o částice biologického či anorganického původu. Předmětem detekce 

bývá celý patogen, jeho strukturní sloţky i metabolické produkty mikroorganismu.[26] 

Mokrá detekce 

Zabývá se chemickými a fyzikálními vlastnostmi buněk. Měření buněk nebo jejich částí 

se provádí v pohybujícím se proudu kapaliny. Automatizace metody umoţňuje zpracovávat 

tisíce vzorků v několika sekundách. Metoda nevyţaduje kultivaci buněk, detekuje B-agens 

pomocí protilátek a umoţňuje detekci více antigenů současně. Je stejné citlivá jako ELISA. 

Jednotlivé patogeny jsou identifikovány díky specifitě protilátek a moţností pouţití 

značených protilátek pro specifické antigeny. [16][26] 

Suchá detekce 

Suchá detekce se řadí mezi mikroanalytickou techniku, která potřebuje pouze několik 

nanogramů vzorku pro získání informací o struktuře a molekulové hmotnosti. Výsledem je 

hmotností spektrum MALDI - TOF MS, CMBS.[26] 
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5.1.4 Identifikátory 

Identifikují jednotlivá B-agens na základě specifických biomakerů, které jsou unikátní pro 

dané agens. Imunoassay technologie detekují a měří vysoce specifické vazby antigenů a jim 

odpovídajících protilátek, jedná se o jednorázové testy. Lze detekovat i několik B-agens 

v jednom testu. Dalším systémem je RAPID a Biosenzor.[1][16] 

5.2 Vzdálené detekční technologie 

Systém LIDAR (Light Detection And Ranging) se vyuţívá k detekci a identifikaci B-agens 

ve větších vzdálenostech. Neskládá se ze čtyř částí jako bodová technologie, ale pouţívá 

světelných zdrojů, jako je například laser. Z krátkých laserových pulzů se při průchodu 

atmosférou od obsaţených částic část záření odrazí, například od aerosolů, mraků nebo 

prachů. Tato technologie je schopna rozlišit malé částice v rozsahu 30 - 50 km. Systém je 

schopen detekovat malé částice, ale neumoţňuje rozlišit druh částic, tj. zda se jedná 

o BBL.[24] [26] 

Long Range Biological Stand - off Detection Systém - jedná se o systém včasného varování 

pro pozemní síly s dosahem 30 km, je zkonstruován pro pouţití ve vrtulníku UH - 60. [4] 

Biological Agent Warning Senzor (BAWS) - pracuje na principu laserového paprsku, který 

je schopen z paprsků v mraku detekovat, zda se v něm vyskytují anorganické nebo biologické 

částice. Laserový paprsek osvětluje vzorek proudu vzduchu a tři foto násobiče testují 

odraţené fotony. Výstupní signál se srovnává aţ s desetiminutovými výsledky. Hodnocením 

pak je iterferent (prach), potenciální bioaerosol (spustí se alarm). [26] 

5.3 Podmínky pro maximální efektivitu přístrojů 

Obecně podmínky pro maximální efektivitu při jejich konstrukci:[1][4][16][26] 

 Vysoká senzitivita (detekce B-agens pod prahovou hodnotou), 

 Specificita (selektivní měření komplexních vzorků), 

 Mnohonásobné měření - schopnost detekovat více B-agens současně, 

 Rychlost zpracování do 15 minut, 

 Elektronické zpracování a výstup na PC- zpracování a uchování dat, 

 Kompaktní rozměry pro pouţití v terénu, miniaturizace, 

 Vnitřní kalibrace a dlouhá skladovatelnost a moţnost dálkového ovládání. 
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6 Zmapování moţností současného trhu 

6.1 Jednorázové ruční systémy 

Jednorázové ruční systémy jsou převáţně zaloţeny na imunochromatickém testování (Lateral 

flow Immunoassay), při kterém kapalný vzorek proudí porézním prostředím, přitom strhává 

s sebou nanesené a vysušené reagencie a reaguje s imobilizovanými protilátkami jak 

v detekční, tak kontrolní zóně. Výsledek se hodnotí buď vizuálně, nebo pomocí optického 

skeneru. Tyto jednoduché systémy jsou určeny pro rychlou diagnostiku v terénu. Jedná se 

o testy s rychlou odezvou (15 minut), levné a jednorázové. Jsou vyvinuty tak, aby určily 

pouze jeden B-agens a nemají takovou citlivost jako klinické laboratoře. Mnoho společností 

vyvíjí zařízení pracující na tomto principu, a to speciálně pro látky, jako jsou Ricin, 

Botulotoxin, Bacillus anthracis a další.  Můţeme zmínit ENVI Assay Systém Gold Gold, 

SMART, BioThreat Alert a HHA.[26] 

6.1.1 Bio-threat Aletr 

Jedná se o zástupce přenosných systémů pro určování a dokumentovanou kontrolu B-agens. 

Byl vyroben pro rychlý rozbor z prostředí. Součástí systému je také čtecí zařízení, pro 

vyhodnocování testovacích papírků pro stanovení objektivnějších výsledků, zejména při 

niţších koncentracích B-agens. Testovací papírek je rychlý kvalitativní test na detekci 

přítomnosti B-agens ve vodním prostředí. Detekuje antrax, ricin, mor, botulotoxin, tularemií, 

brucellu a další. Pozitivní vzorek vytváří na testovacím papírku zbarvení. Čas potřebný 

k provedení testu je okolo 2 minut, v automatickém reţimu je potřeba přibliţně 15 minut.[26] 

 

Obrázek 6: Bio-threat Aletr v přenosném kufříku[26] 
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6.1.2 HHA (Hand - Held Assay) 

HHA je nejjednodušší test vyţadující pouze vzorek ve vhodném pufru a asi po 15-ti minutách 

trvající inkubaci na testovacích prouţcích je znám výsledek. Na jednom prouţku je moţné 

detekovat pouze jeden B-agens. Tento test je vhodný pouze pro hrubý screening. Při velkém 

nadbytku antigenu můţe vykázat falešné negativní výsledky. [4][24] 

6.2 Přenosné systémy 

Bio-seeg - přístroj vyuţívá PCR technologie. Základem je 6 detekčních modulů, které 

obsahují termocykler, optickou čtečku a alarm.[26] 

RAPID - pouţívá se od roku 1988, primárně vyvinutý pro vojenské účely. Je zaloţen na 

fluorescenční PCR v reálném čase. Automaticky analyzuje a porovnává s databází různé 

sekvence DNA v odebraných vzorcích. Doba detekce do 30 minut. Současně lze identifikovat 

aţ 8 patogenů. Provádí dva druhy testů. Screeningové testy analyzují všechny vzorky na 

přítomnost několika různých organismů a skupinové testy analyzují všechny vzorky na jeden 

organismus. Je moţné ho vyuţít také pro polní detekci a potřebuje pouze 5-20 mikrolitru na 

jednu analýzu.[26] 

 

Obrázek 7: RAPID připojen k notebooku[26] 

Dostupné kity 

BioThread Screening Kit, Pathogen Test Kit, Výcvikový/zkušební kit, IT 1-2-3 DNA 

Purification Kit, B.anthracis (Anthrax, Target 1), B.anthracis (Anthrax, Target 2), B.anthracis 

(Anthrax, Target 3), F.tularensis (Tularemia, Target 1), F.tularensis (Tularemia, Target 2), 

Y.pestis (Plague, Target 1), Y.pestis (Plague, Target 2), B.species (Brucellosis), 

L.monocytogenes (Listeriosis), E.coli O127, S.species (Salmonellosis), C.species 

(Campylobacter), C.botulinum type A (Botulism).[4][26] 
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Kity - jedná se o diagnostické soupravy připravené pro okamţité pouţití. Obsahují vše, co je 

k danému testu potřebné (odběrové soupravy, reagencia, pufry). Pouţívají se k diagnostice na 

místě. Jsou to tedy speciálně upravené testovací soupravy, obsahující jednorázové 

a jednoúčelové pomůcky a jejich součástí jsou také menší přenosné analyzátory.[31] [32] 

Principem diagnostických souprav je měření zákalu vznikajícího interakcí latexových 

nanočástic potaţených protilátkami proti sledovanému B-agens s vyšetřovaným vzorkem. 

V případě přítomnosti B-agens ve vyšetřovaném vzorku dojde k navázání na protilátky 

a vzniklý zákal se pomocí přenosného analyzátoru fotometricky nebo imunochromatograficky 

detekuje. [31] [32] 

RAZOR - Ruční, terénní, vyhřívaný analyzátor patogenů. Princip činnosti je obdobný jako 

u přístroje R.A.P.I.D. Zařízení pro rychlou identifikaci v polních podmínkách. Navíc obsahuje 

detekční software, který automaticky vyhodnocuje výsledky na LCD displeji. [26] 

 

Obrázek 8: Detektor RAZOR[26] 

HANAA - Přístroj schopný v polních podmínkách detekovat B-agens pomocí PCR. Jedná se 

o automatické zařízení schopné testovat najednou aţ 4 vzorky a poskytnout výsledky do 30 

minut. Zařízení disponuje kompaktními rozměry, váţí okolo jednoho kilogramu a je moţné 

ho drţet v ruce.[26] 
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Dalšími zařízeními rovněţ zaloţenými na PCR metodách jsou GeneXpert a SmartCYcler 

systém od firmy Cepheid, nebo Analyzer či LightCycler od firmy Roche. Nachazejí vyuţití 

v mobilních laboratořích nebo jsou součástí větších diagnostických systémů.[24][25][26] 

SmartCycler - vyvinut jak pro laboratorní, tak pro polní podmínky. Obsahuje 16 modulů, 

které pracují zcela nezávisle a pomocí Real - Time technologie PCR provádějí analýzu během 

20 minut. V současné době představuje tento systém to nejlepší, co je na trhu k dispozici pro 

moţnost detekce B-agens.[24][26] 

Array Biosenzor - rychlý detektor pro polní nasazení. Podstatou je ELISA metoda. Řada 

různých protilátek je navázána na povrch mikroskopického sklíčka a slouţí k zachycení B-

agens ze vzorku. Protilátky Tracer, které jsou jiţ fluorescenčně značené, se váţí na zachycený 

mikroorganismus a výsledný komplex je detekován pomocí kamery. Uţitím většího mnoţství 

specifických protilátek a tracerů je moţné identifikovat několik B-agens současně během 

jednoho měření. Testy jsou rychlé, okolo 15 minut, citlivé a specifické. [16] 

 

Obrázek 9: Array Biosenzor[16] 

Biosenzor 2200R - pracuje na stejném principu, navíc je vzorek smíchám s magnetickými 

částicemi. Testy jsou ve formě výměnných zásobníků. Rychlost měření je jen 5 minut. 

Hmotnost dosahuje 5 Kg. [16][26] 

BioBriefcase - kompaktní automatizovaný detektor B-agens. Dokáţe pracovat aţ 30 dní bez 

údrţby. Detekuje aţ 20 různých B-agens pomocí imunoPCR. Pouţívá se pro pasivní 

monitorování nebo je součástí polní laboratoře. [16][24] 

SmartBioSensor - detekční přístroj zaloţený na fluorescenční metodě. Průběţně vzorkuje 

vzduch. Měl by také reagovat na geneticky modifikované organismy. [16] 
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RAPTOR - automatizovaný přístroj. Pouţívá kombinaci fluorescenční a imunologické 

detekční techniky pro viry, bakterie i toxiny. Je schopen detekovat v různých prostředích 

(voda, půda, vzduch, potraviny). [1][16] 

MIRCOCYTE - jediný přenosný průtokový cytometr. Detekční přístroj. [16] 

Biological Alarm Monitor (MAB) - detekční přístroj zaloţený na spektroskopií. Přenosný 

systém pracujíce trvale. Nasáté částice po průchodu vodíkovým plamenem excitují 

a emitované záření je průběţně analyzováno a srovnáváno s údaji známých B-agens 

a toxinů.[16] 

BioProfiler - jedná se o identifikační přístroj. Pouţívá hmotnostní spektrometrie. Vyuţívá 

MALDI - TROF MS hmotnostních spekter porovnáním se seznamy dostupných databází. 

K dsipozici jsou ruční databáze, včetně databáze B-agens. [16] 

Chemical Biological Mass Spectrometer Block (CBMS) - Zaloţený na přímém odběru 

vzorků a termoanalýze biologických částic při teplotě 600 stupňů Celsia. Slouţí jak k detekci,  

tak i k identifikaci. Pro svou velikost není přenosný, ale bývá vyuţíván v mobilních 

detekčních systémech.[26] 

6.3 Monitorovací systémy 

Vţdy se skládají z více součástí. Detekční zařízení pracují a reagují s velkou rychlostí. 

Převáţně jsou zaloţeny na fyzikálních principech, kontinuálně sledují sloţení částic v daném 

prostředí. Jejich profily srovnávají s předchozími hodnotami, a pokud zachytí výrazné variace 

nebo přímo data odpovídající profilům jednotlivých B-agens, okamţitě spustí vzorkovací 

aparaturu a déle vhodnou identifikační metodu k potvrzení výsledku.[4][16] 

Biological Integrated Detection Systém (BIDS) 

Zařízení k testování jsou High Volume Aerodynamic Particle Sizer (HVAPS)- sčítač částic, 

který hodnoticí jejich počet, koncentraci a velikost. Odběr vzorků kapaliny (LS) - mokrý 

kolektor s trvalým omýváním stěn a kontinuálním vzorkovacím zařízením. Vzorkovací 

zařízení pro biologické vzorky - dvojstupňový objemný impaktor, který koncentruje vzorky. 

Průtokový cytometr (FCM)  

Automaticky zpracovává vzorky, umoţňuje rozlišit bakterie od přírozeného biologického 

pozadí, jako jsou pyly a plísně.[26] 
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Threshold Workstation (THS) 

THS sleduje specifickou reakci antigen – protilátka. Pokud vyhodnotí výsledek jako pozitivní, 

je vzorek odebraný z LS smíchán s  protilátkami proti specifickým biologickým činitelům 

a tak přefiltrován přes speciální zásobníky. Je-li konkrétní látka přítomna, zachytí se na 

povrchu cartridge. Poté prochází přes cartridge další činidla se značeným enzymem. Zásobník 

se pak vkládá do čtečky, kde se přidává substrát. Malé změny v PH, které vznikají reakci 

enzym- substrát, zachycuje polovodičový mikroprocesor. Změna PH je přímo úměrná 

mnoţství zachyceného B-agens. Přístroj je schopen současně detekovat aţ čtyři různé látky do 

12 minut.[26] 

Joint Biological Point Detection Systém (JBPDS) 

Zcela automatizovaný systém, sloţený z modulů zahrnujících BAWS (Bio Agent Warning 

Sensor), cyklonový koncentrátor, jednotku přenosu roztoků FTS (Fluidic Transfer System) 

a identifikační jednotku AHHA (Automated Hand-Held Assay). Podezřelé vzorky 

po identifikaci zasílaný na potvrzení do laboratoří. Systém můţe být pouţíván samostatně, 

izolovaně, nebo můţe být součásti různých platforem (vozidla, lodě, přívěsy) nebo pouţíván 

samostatně. JBPDS můţe být ovládat přímo, dálkově nebo přes síť. Jeho nevýhodou pro 

pouţití je velikost a dále velké nároky na energii.[24][25][26] 

4WARN CB Systems 

Zcela automatizovaný systém pro detekci na místě, pouţívá fluorescenční a imunologické 

metody. Systém se skládá ze čtyř hlavních částí – fluorescenční detektor částic; vzorkovací 

zařízení se záchytem do kapaliny; sada baterií pro případ ztráty vnější energie, a řídící 

procesor. Tento variabilní systém umoţňuje pouţití v různých konfiguračních modulech. Jeho 

detekční moţnosti mohou být ještě rozšířeny o další nezávislá detekční zařízení typu 

imunotestu nebo PCR.[26] 

Autonomous Pathogen Detection Systém 

Autonomní detektor zachycující částice ze vzduchu, s převodem do kapalné fáze a k detekci 

uţivající imunoanalýzy a PCR.[26] 

Automated Biological Agent Testing System 

Systém je schopen pouze s 1-2člennou obsluhou zpracovat aţ 300 vzorků denně. V základní 

sestavě identifikuje šest zástupců B-agens, rozšířením spektra činidel lze identifikovat aţ 20 
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B-agens. Představuje všestranné detekční zařízení pro různé druhy matric, jako je ovzduší, 

půda, voda a další různé materiály. Všechny části jsou propojené a ovládané 

počítačem.[25][26] 

BioHawk 

Přenosný osmikanálový biologický systém s aerosolovým sběračem. Určený pro sledování 

toxinů, biologických agens, chemických kontaminantů a výbušnin. Výsledky jsou k dispozici 

jiţ za 10, maximálně 20 minut. BioHawk lze pouţít pro monitorování okolního vzduchu 

a kontinuální transfer kapalného koncentrátu vzorku do detekční části. Detekční část se skládá 

z jednorázových osmikanálových fluorometrických testů. Cílové B-agens jsou detekovány 

pomocí fluorescenčně značené specifické protilátky.[21][25][26] 
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7 Zásady postupu při nasazení detekční techniky 

Postup sloţek integrovaného záchranného systému (dále jen ,,IZS“) v případě oznámení 

o nálezu předmětu s podezřením na přítomnost B-agens nebo toxinů je podrobně popsán 

v katalogu typových činností. Základní sloţkou je operační a informační středisko IZS, jako 

stálý orgán koordinující činnost jednotlivých sloţek IZS. Těmi jsou operační střediska 

hasičského záchranného sboru kraje. Střediska zabezpečují v případě mimořádné události 

vyrozumění základních i ostatních sloţek IZS, dále státních orgánů a orgánů územních 

samosprávných celků. Sloţky IZS provádí záchranné a likvidační práce s cílem odvrátit nebo 

omezit bezprostřední působení rizik v případech nálezu podezřelého předmětu, dále 

zabezpečují odvoz nálezu, eventuálně odběr vzorků a jeho odeslání do specializovaného 

zařízení k identifikaci B-agens.[10][18] 

Veškerou činnost v místě zásahu řídí a koordinuje velitel zásahu, zpravidla příslušník 

hasičského záchranného sboru. Tento upřesní stupeň poplachu IZS, určí organizaci místa 

zásahu, poţádá o spolupráci ostatní subjekty, vymezuje vnější zónu, nebezpečnou zónu, 

koordinuje spolupráci s policií a záchrannou zdravotnickou sluţbou. Spolupracuje s orgánem 

ochrany veřejného zdraví při rozhodování o druhu a způsobu provedení protiepidemických 

opatření. Velitel zajišťuje také komunikaci s veřejností a sdělovacími prostředky. Za začátek 

společného zásahu sloţek IZS se povaţuje okamţik, kdy došlo na základě převzetí oznámení 

o mimořádné události k aktivaci alespoň dvou sloţek IZS. Ukončit společný zásah můţe 

pouze velitel zásahu v případě planého poplachu, při vyloučení přítomnosti B-agens nebo 

po provedení všech protiepidemických opatření. Základními sloţkami IZS je Policie ČR a to 

příslušníci a technika pořádkové policie, dopravní policie i kriminální policie, dalším 

základním článkem jsou jednotky poţární ochrany daného kraje. Poslední sloţkou je 

zdravotní záchranná sluţba s výjezdovými skupinami vozidel rychlé lékařské pomoci a rychlé 

zdravotnické pomoci. [18] 

7.1.1 Odběr vzorku 

Odběr podezřelého předmětu zpravidla zajišťuje jednotka poţární ochrany. Je-li nutný odběr 

vzorků z místa nálezu podezřelého předmětu, provádí jej orgán ochrany veřejného zdraví. 

Předměty musí být označeny průvodkou a k provedení dalších opatření se zasílají do určené 

specializované laboratoře, kterou je laboratoř SÚJCHBO v Příbrami - Kamenné. Podezřelý 

předmět případně vzorek nebo odpad (oděv potenciálně kontaminovaných osob) musí být 
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uloţen ve dvou samostatně uzavíratelných obalech. Poté se provede desinfekce vnějšího obalu 

a podezřelý předmět se vkládá do třetího transportního obalu. K desinfekci na místě zásahu 

se pouţívá Persteril 36% nebo 15%, ředí se destilovanou vodou na dvou nebo čtyř procentní 

roztok.[10] [18] [24] 

7.1.2 Průvodka 

Kaţdý nález podezřelého předmětu je nutné jednotně zabezpečit tzv. Označením nálezu, 

průvodkou. Průvodku vypisuje zpravidla velitel zásahu. Průvodka se vyhotovuje ve čtyřech 

vyhotoveních a obsahuje místo a datum nálezu, jméno nálezce s kontaktními údaji a rovněţ 

kontaktní údaje osoby, která předmět zajišťovala. Zároveň obsahuje informaci, zda-li se jedná 

o ceninu, zda zásilka podléhá zvláštnímu reţimu, eventuálně zda je podezření, ţe došlo ke 

kontaminaci osob.[18] 

7.1.3 Činnost jednotlivých sloţek 

Policie ČR na místě mimořádné události uzavírá vnější zónu, zamezuje vjezd nebo vstup 

do zón zásahu a vede evidenci potencionálně kontaminovaných osob. Zdravotnická 

záchranná sluţba poskytuje neodkladnou péči, koordinuje činnost s ostatními 

zdravotnickými zařízeními, eventuálně zajišťuje transport do zdravotnických zařízení. 

V případě indikace poskytuje léky potencionálně kontaminovaným osobám. Orgán ochrany 

veřejného zdraví spolupracuje na předběţném odhadu rizika vyplývajícího z podezřelého 

předmětu, zajišťuje odběr vzorku a protiepidemická a další preventivní opatření včetně 

nařízení karanténních opatření.[18] [13] 

Na základě vyţádání oprávněných orgánů Armáda ČR poskytne speciální mobilní 

biologický tým v počtu čtyř osob (aktivace do dvou hodin), vybavený prostředky individuální 

ochrany jednotlivce a prostředky pro provádění desinfekce. Tým disponuje také prostředky 

pro odběr vzorku (zařízení pro odběr aerosolu a přepravní nádoby pro zajištění bezpečného 

transportu biologického vzorku). Biologický tým je rovněţ vybaven prostředky pro detekci 

a identifikace B-agens. Pomocí rychlé orientační diagnostiky vybraných B-agens a toxinů 

můţe na místě zásahu orientačně vyloučit přítomnost vybraných B-agens. V případě 

podezřelého nálezu zajistí bezpečný transport odebraných vzorků do stacionární laboratoře. 

Stacionární biologická laboratoř provádí identifikaci vybraných B-agens a toxinů. Stacionární 

mikrobiologická laboratoř provádí identifikaci vybraných B-agens pomocí klasických 

kultivačních a mikroskopických metod, imunochromatografie a molekulárně biologických 



43 

 

metod (převáţně PCR). Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany disponuje 

mobilní laboratoří s odběrovými soustavami, které jsou schopné odebírat různé druhy vzorků 

a provádět prvotní zpracování. Vlastní také vozidlo na předpravu nebezpečných látek s vlastní 

filtrační jednotkou.[10] [17] [18] [25] 
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Závěr 

Z mezinárodního hlediska moţnost pouţití B-agens jako biologických zbraní není 

v současnosti podceňována, proto jsou rozvíjeny detekční metody v řadě známých oblastí. 

Ve srovnání s moţnostmi detekce chemických látek jsou tyto metody i technologie teprve 

ve svých počátcích. Obecně lze říci, ţe uţití konvenčních metod je na ústupu. Do popředí 

se dostávají molekulární a imunomolekulární metody. Tyto metody se dále uplatňují 

ve vývoji relativně jednodušších a cenově dostupnějších přístrojů určených k detekci 

patogenů na místě, jejichţ výhodou je pak také jednoduchý diagnostický postup. Na druhé 

straně se pak rozvíjí sloţité laboratorní přístroje vyuţívající kombinace uvedených metod 

a vyţadující velice kvalifikovaný a zaškolený personál. V současnosti se většina přístrojů pro 

detekci B-agens se vyrábí v USA, popřípadě v západní Evropě.  

V České republice je pro případ vzniku podezření na pouţití B-agens vypracován typový plán 

IZS, který určuje povinnosti a kompetence jednotlivých sloţek IZS na místě události. 

Telefonicky jsem zjístil, ţe dosud v rámci České republiky není k dispozici ţádný přenosný 

detekční přístroj pro B-agens. Sloţky IZS by mohly provést ohraničení prostoru, odběr vzorku 

a protiepidemická opatření. Dané vzorky se s přesnými údaji odesílají k identifikace 

na specializované pracoviště do SÚJCHBO v Příbrami - Kamenném. V případě extrémního 

ohroţení je moţné vyţádání speciálního mobilního biologického týmu Armády ČR v počtu 

čtyř osob (aktivace do dvou hodin).   

Vzhledem k rozloze České republiky a umístění SÚJCHBO v Příbrami - Kamenném, bych 

v případě zvaţované koupě nového detekčního zařízení upřednostnil jeho umístění v některém 

kraji na Moravě.  
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8.4 Seznam zkratek 

IZS - Integrovaná záchranný systém 

ČSSR - Československá socialistická republika 

MV - Ministerstvo vnitra 

ČR - Česká republika 

AČR - Armáda České republiky 

SÚJB - Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

DNA - deoxyribonucleic acid 

RNA - Ribonucleic acid 

PCR - Polymerase Chain Reaction 

ELISA - Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay 

APDS - Autonomous Pathogen Detection System 

BIDS -Biological Integrated Detection System 

RAPID - Ruggedized Advanced Pathogen Identification 

FLAPS - Fluorescence Aerosol Particle Sensor 

SÚJCHBO - Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany 


