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1 Úvod 

V dnešní době se ve vyspělých zemích nemusíme příliš obávat epidemií, které řádily 

ve starověku a středověku. Tehdejším morovým epidemiím podléhala celá města a smrtnost 

u těchto nákaz byla v mnohých případech vysoko nad 30 procent. Příkladem je morová 

epidemie ve městě Konstantinopoli r. 541, kdy umíralo až 5000 lidí denně, město tak ztratilo 

asi 40% obyvatel. Dalším příkladem je morová epidemie v Sieně r. 1348, kdy počet mrtvých 

činil kolem 80 000 lidí. [30] 

I dnes se můžeme setkat s biologickými činiteli, kteří v dřívějších dobách hromadně 

hubili tehdejší populaci. Díky důsledné profylaxi a dalším protiepidemickým opatřením pro 

nás již nepředstavují příliš velké riziko. Přesto však v rozvojových zemích každým dnem 

umírají tisíce lidí na nemoci, proti kterým je již dávno vyvinut lék a bylo by možné, 

samozřejmě za cenu velkých finančních nákladů, celou populaci proti těmto nemocem 

naočkovat nebo i nemoc vymýtit. Několikrát do roka postihne populaci naší planety vlna 

chřipkového onemocnění, která by v dobách, kdy neexistovala antibiotika a jiná léčiva, 

představovala pro člověka hrozbu možného úmrtí. 

Dá se říci, že proti většině známých ve světě se vyskytujících biologických činitelů je 

znám způsob léčby. Výjimkou jsou například HIV nebo Ebola. Je možné posilovat náš 

imunitní systém natolik, že se stane vysoce odolným vůči virům a bakteriím. Zdá se, že  

člověk může žít s „jakýmsi“ pocitem bezpečí, že většina nebezpečných nákaz je něčím dávno 

minulým. Přesto je tento pocit velice mylný. Situace v posledních letech ukazuje, jak je celá 

tato „stabilita“ křehká. Stačí, aby byl rozšířen takový biologický činitel, proti kterému není 

v těle dostatečná imunita, jehož přítomnost nikdo dopředu nepředpokládal a jehož způsob 

šíření je velice rychlý (nejlépe respirační cestou a s vysokou infekčností). Takováto nákaza by 

dokázala zdecimovat obrovský počet živých organizmů dříve, než by byla společnost schopna 

vhodně zareagovat.  

Zvýšeným pohybem obyvatelstva celého světa se stává šíření takovéto nákazy hrozbou 

nepředstavitelných následků. Díky letecké dopravě je člověk schopen dostat se do jakékoliv 

části zeměkoule za čas kratší, než je jeden den. Čas, který je kratší než inkubační doba většiny 

infekčních agens (s výjimkou botulotoxinu a jiných látek produkujících toxiny). Čas, po který 

mohou nakažení lidé infikovat mnoho ostatních živých tvorů a hlavně, přenést nákazu do 

jiného státu, do jiného kontinentu, do jiné části světa. 
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Historie šíření nákaz potvrdila, že v pravidelných intervalech (cca 100 let) zasáhne 

lidstvo taková nákaza, jejíž následky jsou alarmující. Obrovskou pandemií, která zasáhla celý 

svět, byla Španělská chřipka. Měla více obětí než válka - zemřelo asi 20 milionů lidí z celého 

světa. Španělská chřipka propukla po první světové válce, tedy v letech 1918-1919. Z toho 

vyplývá, že jsme v době, kdy je, s jistou nadsázkou, možné očekávat příchod nové pandemie, 

jejíž následky by ovšem měly jistě mnohem děsivější a ničivější charakter. A to díky 

okolnostem, jež jsem zmínil v předešlém odstavci. 

Je zde i jiný rozměr, charakteristický pro několik posledních desítek let, který by mohl 

vznik této pandemie uspíšit - terorismus a extremismus.  

Můžeme mluvit o štěstí, že radikálové doposud nepoužili ke svým cílům zbraní 

hromadného ničení. Pokud by se však jednoho dne pro tuto variantu rozhodli, není 

„efektivnější“ zbraní, než právě biologické bojové látky.  

Biologické bojové látky jsou při rozptýlení stejného množství schopny zamořit 

desetkrát až stokrát větší oblast, než bojové látky chemické, a náklady na látky rozptýlené na 

plochu jednoho km2 jsou až 600krát menší. Infrastruktura zasaženého území zůstane bez 

úhony a je připravena k použití. 

Nevýhodou (samozřejmě co se bojového využití týče) je jejich doba působení řádově 

v hodinách. Na rozdíl od chemických bojových látek, kde je doba působení řádově 

v minutách. [8] 

Pokud by se nějaké teroristické, či extremistické skupině dostaly do rukou vysoce 

infekční biologické agens a tito lidé by věděli, jak je správně použít, přičemž jejich cílem by 

bylo způsobit celosvětový chaos, pak bychom měli jen nepatrné šance takovémuto činu 

zabránit. 

Je tedy zřejmé, že jednou z nejjednodušších cest by bylo rozšířit infekční agens 

v prostoru letiště, kde denně odlétá mnoho mezinárodních linek, nebo jiným způsobem 

transportovat infekční materiál do letadel a pak už jen čekat, až na různých částech světa 

propuknou první onemocnění. Dřív, než by světová zdravotnická organizace stačila 

zareagovat na tak masivní rozšíření nákazy, zahynulo by na její následky miliony lidí.  

Cílem této diplomové práce je „zvýšit naše šance“ v boji proti něčemu takovému, co 

bylo nastíněno v předešlém textu. Analyzovat ohrožení letiště biologickými látkami 

a navrhnout možnosti minimalizace rizik a optimalizaci bezpečnostního systému. Výstupem 

této práce však nebude komplexní soubor opatření, který by zabránil průniku infikovaného 
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materiálu na palubu letadel, a to jak v podobě nakažených osob, zvířat, nebo předmětů, neboť 

není znám způsob detekce, který by byl schopen odhalit přítomnost nebezpečných 

biologických látek. Biologičtí činitelé mají společné jenom to, že napadají živou tkáň a v ní 

poté započnou svou zhoubnou činnost. Ovšem vše ostatní je u různých činitelů více méně 

specifické. Přesto je možné nalézt a vytvořit soubor technických a organizačních 

bezpečnostních opatření, který by mohl riziko nakažení osob v prostoru letiště snížit co 

nejvíce. Dále uvádím i možné způsoby zavlečení nákazy, což je nezbytné pro včasné 

zareagování zainteresovaných osob a cílenému zásahu, který může zabránit obrovskému 

neštěstí. 
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2 Právní úprava v oblasti ochrany letiště před protiprávními činy  

Protiprávními činy v oblasti leteckého provozu se rozumí činy nebo pokusy o činy, 

které ohrožují bezpečnost civilního letectví a letecké dopravy. [21] 

Cílem právních předpisů vztahujících se na ochranu letiště, letadel a letectví vůbec, je 

bezpečnost všech cestujících, leteckého personálu, ostatní veřejnosti, ale také přepravovaného 

nákladu a majetku všech osob zúčastněných při letecké dopravě. Právních předpisů, které 

opravují oblast ochrany letišť před protiprávními činy, je hned několik. Pro přehlednost se 

dají tyto předpisy rozdělit do tří logických celků, kterými jsou právní předpisy upravující 

ochranu osob a majetku, právní předpisy zabývající se ochranou civilní letecké dopravy 

a právní předpisy vztahující se k zákazu biologických zbraní. 

2.1 Právní předpisy upravující ochranu osob a majetku 

Zákon č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů 

Je základní právní normou upravující ochranu osob a majetku. Deklaruje občanům 

České republiky (dále jen „ČR“) jejich základní práva. Každému občanu je dovoleno činit to, 

co není zákonem zakázáno a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. [14] 

Zákon č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod ČR, ve znění pozdějších 

předpisů 

Tento právní předpis upravuje uplatňování základních práv a svobod občanů ČR. 

Stanovuje, že práva mohou být dotčena jen na základě zákonů, které stanoví, co je trestním 

činem a jaké újmy či trestu lze za jeho spáchání uložit. [15] 

Zákon č. 140/1961 Sb. Trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů  

Účelem trestního zákona je chránit společenské a státní zřízení ČR a práva občanů 

a zachovávání pravidel společného soužití. Zákon definuje pojem trestný čin, kterým se 

rozumí „Pro společnost nebezpečný čin, jehož znaky jsou uvedeny v tomto zákoně.“ U tohoto 

činu musí být pak prokázané úmyslné zavinění. [16] 

Úmyslné zavlečení biologických činitelů na letiště nebo palubu letadla řeší trestní 

zákon jako  trestný čin, kterým pachatel hodlá způsobit těžkou újmu na zdraví. Touto újmou 

může být delší dobu trvající porucha zdraví nebo poškození důležitých orgánů. V jistých 
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případech může dojít i k usmrcení, pak by se jednalo o trestný čin vraždy. Dále spadá 

nebezpečné nakládání s biologickými činiteli do těchto částí zákona: 

§ 179 Kdo úmyslně vydá lidi v nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví nebo cizí 

majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu tím, že způsobí požár nebo povodeň nebo 

škodlivý účinek výbušnin, plynů, elektřiny nebo jiných podobně nebezpečných látek nebo sil 

nebo se dopustí jiného nebezpečného jednání (obecné nebezpečí), nebo kdo obecné nebezpečí 

zvýší anebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění bude potrestán odnětím svobody. 

§ 189 Kdo úmyslně způsobí nebo zvýší nebezpečí zavlečení nebo rozšíření nakažlivé 

lidské choroby, choroby domácích nebo jinak hospodářsky důležitých zvířat, choroby nebo 

škůdce užitkových rostlin bude potrestán odnětím svobody. 

§ 197 Kdo jinému (jednotlivci) vyhrožuje usmrcením, těžkou újmou na zdraví, nebo 

jinou těžkou újmou, takovým způsobem, že to muže vzbudit důvodnou obavu bude potrestán 

odnětím svobody. 

Zákon č. 141/1961 Sb. O trestním řízení soudním (Trestní řád), ve znění 

pozdějších předpisů  

Trestní řád upravuje činnost orgánů činných v trestním řízení, tak aby trestné činy byly 

náležitě prošetřeny a pachatelé řádně a spravedlivě potrestání podle zákona. [17] 

2.2 Právní předpisy zabývající se ochranou letectví 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1546/2006 

Nová bezpečnostní pravidla omezují množství tekutin, které je možno vzít přes 

bezpečnostní kontrolu na palubu letadla. Tato pravidla se týkají všech cestujících odlétajících 

z letišť v EU do jakékoliv destinace. Byla přijata na reakci proti hrozbě plynoucí z kapalných 

výbušnin. Nařízení Komise (ES) 1546/2006 a stanoví zásady převozu tekutin v rámci EU. [2] 

Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2320/2002  

Jde o předpis, kterým se stanoví společná pravidla smluvních států v oblasti 

bezpečnosti civilního letectví. Vstoupil v platnost dne 16. prosince 2002. 
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Zákon č. 147/1947 Sb. Úmluva o mezinárodním letectví, ve znění pozdějších 

předpisů  

Základním právním předpisem je Úmluva o mezinárodním letectví, která byla 

podepsána v Chicagu dne 7. prosince 1944 (dále jen „Chicagská úmluva“), a to především 

články 37 a 38 této úmluvy, na něž navazuje Příloha č. 17 k této úmluvě vydaná Mezinárodní 

organizací pro civilní letectví (dále jen „ICAO“), obsahující standardy a doporučené postupy 

pro ochranu civilního letectví před protiprávními činy. Chicagská úmluva je v České 

republice platná od 4. dubna 1947. Byla zapracovaná do Sbírky zákonů ČR pod číslem 

147/1947 Sb. a stala se tak součástí naších národní předpisů. Obsahem této úmluvy je mj. 

objasnění o svrchovaném právu na vzdušný prostor nad územím státu, které zahrnuje právo 

každého smluvního státu rozhodnout o možnosti pohybu v jeho vzdušném prostoru, právo na 

prohlídku letadla stojícího na území jeho státu a podmínky, jímž musí vyhovovat letadla. 

Čl. 14 ošetřuje oblast ochrany proti šíření nakažlivých nemocí. Ukládá povinnost 

každému ze smluvních států učinit účinná opatření, která by zabránila, aby se létáním nešířila 

cholera, tyfus (epidemický), neštovice, žlutá horečka a mor, jakož i jiné nakažlivé nemoci, 

které budou rozhodnutím smluvních států čas od času určeny. Za tím účelem pak budou 

smluvní státy v úzkém poradním styku s orgány, které se zabývají mezinárodními předpisy 

týkajícími se zdravotních opatření, platných pro letadla. [18] 

Zákon č. 439/2006 Sb. aktuální úplné znění zákona o civilním letectví 

L14 – Příloha č. 18 k Úmluvě č. 147/1947 Sb., o mezinárodním civilním letectví, 

ve znění pozdějších předpisů vydaná Mezinárodní organizací pro civilní letectví  

Předpis L14 obsahuje ustanovení upravující požadované fyzikální vlastnosti 

a překážkové plochy letišť, vybavení a popis technických služeb, které jsou na letišti obvykle 

zajišťovány. Účelem těchto ustanovení není usměrňovat ani omezovat provoz letadel. Předpis 

L14 stanoví minimální provozní parametry letiště odpovídající vlastnostem letadel v současné 

době provozovaných, nebo vlastnostem letadel plánovaných k uvedení do provozu. Mimo jiné 

upravuje předpis i oblast řízení bezpečnosti, kde klade jisté požadavky na Úřad pro civilní 

letectví (dále jen „ÚCL“). ÚCL  musí zavést program bezpečnosti za účelem dosažení 

přijatelné úrovně bezpečnosti při provozu na letištích. Přijatelná úroveň bezpečnosti, které má 

být dosaženo, musí být stanovena ÚCL. Návod na vytvoření programu bezpečnosti 
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a stanovení přijatelných úrovní bezpečnosti je uveden v předpisu L11, dodatky E 

a v dokumentu ICAO Safety Management Manual (Doc 9859). 

ÚCL musí vyžadovat, jako součást svého programu bezpečnosti, aby provozovatel 

osvědčeného letiště zavedl funkční systém řízení bezpečnosti přijatelný pro ÚCL, který musí 

minimálně obsahovat určení bezpečnostních rizik, zajistit zavedení, uplatňování a zřetelnou 

kontrolu nezbytných systémových nápravných opatření nutných k zachování přijatelné úrovně 

bezpečnosti, zajistit nepřetržité monitorování a pravidelné hodnocení dosažené úrovně 

bezpečnosti a být zaměřen na neustálé zvyšování celkové úrovně bezpečnosti.Systém řízení 

bezpečnosti musí jasně definovat rozdělení odpovědností za bezpečnost u provozovatele 

osvědčeného letiště včetně přímé odpovědnosti za bezpečnost na úrovni nejvyššího vedení. 

L17 - Příloha č. 17 k Úmluvě č. 147/1947 Sb., o mezinárodním civilním letectví, ve 

znění pozdějších předpisů vydaná Mezinárodní organizací pro civilní letectví  

Letecký předpis L17 (Annex 17) obsahuje závazné postupy a doporučení, které se 

vztahují k ochraně mezinárodního civilního letectví před protiprávními činy. Od svého vzniku 

byl několikrát novelizován. Poslední, sedmé aktualizované vydání Přílohy č. 17 k Chicagské 

úmluvě je platné od 1. července 2002 a je uveřejněno jako letecký předpis L17. L17 řeší 

konkrétní pravomoci a povinnosti všech zúčastněných subjektů letecké dopravy a upravuje 

jejich vzájemné role v řešení bezpečnosti a připravenosti před protiprávními činy. 

Ministerstvo dopravy v úzké spolupráci s Ministerstvem vnitra a Policií České 

republiky, provozovatelé letišť, letečtí dopravci a ostatní fyzické a právnické osoby 

zúčastněné na civilním letectví v České republice, určené v Národním bezpečnostním 

programu ochrany civilního letectví České republiky před protiprávními činy (dále jen 

„NBP“) jsou povinni provádět vyhodnocování hrozeb, dále pak dle posouzení rizika vytvářet 

a zavádět metody a postupy tak, aby bezpečnostní situace a míra ohrožení civilního letectví 

byly pod neustálou kontrolou. 

Každý provozovatel letiště je povinen v písemné podobě vypracovat, zavést 

a aktualizovat Letištní bezpečnostní program (dále jen „LBP“), který vyhoví požadavkům 

NBP. Bližší podrobnosti k LBP stanoví NBP. Všechny LBP schvaluje Ministerstvo dopravy 

ve spolupráci s Policií České republiky a u mezinárodních letišť i s místně příslušným 

orgánem celní správy. Všichni provozovatelé letišť jsou odpovědni za koordinaci a zavádění 

bezpečnostních kontrol na letištích. Provozovatelé letišť jsou zároveň povinni vytvořit 

v souladu s NBP na letištích podmínky pro dodržování  bezpečnostních opatření. Každý 
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provozovatel letiště je dále povinen zřídit v souladu s NBP letištní bezpečnostní výbor určený 

pro pomoc a podporu těch činností provozovatele, které se týkají zavádění bezpečnostních 

kontrol a postupů, které jsou specifikovány v LBP. Provozovatelé letišť, letečtí dopravci 

a další v NBP určené fyzické a právnické osob, zúčastněné na civilním letectví, jsou povinni 

zajistit, aby požadavky na projekty týkající se architektury a infrastruktury, nezbytné 

k optimální realizaci bezpečnostních opatření pro civilní leteckou dopravu v souladu s NBP, 

byly nedílnou součástí návrhu a realizace jimi připravovaných nových staveb a případných 

změn již existujících staveb a zařízení na letištích. Při projektování a rekonstrukci letišť, 

terminálů pro cestující, nákladových terminálů a jiných letištních budov je nutno 

minimalizovat počet přímých vstupů a vjezdů do vyhrazených bezpečnostních prostorů letiště 

(prostory „security restricted area“ SRA) . [21] 

Z tohoto textu tedy plynou výše zmiňovaným subjektům tyto povinnosti: 

• Vypracování Národního bezpečnostního programu Ministerstvem dopravy 

• Vypracování Letištního bezpečnostního programu provozovateli letiště 

• Ustanovit Letištní bezpečnostní výbor provozovateli letiště 

L18 - Příloha č. 18 k Úmluvě č. 147/1947 Sb., o mezinárodním civilním letectví, ve 

znění pozdějších předpisů vydaná Mezinárodní organizací pro civilní letectví 

(ICAO)  

Letecký předpis L18 (Annex 18) stanovuje podmínky a požadavky pro bezpečnou 

leteckou přepravu nebezpečných látek. 

Více než polovina přepravovaných látek na světě jsou nebezpečnými látkami – 

výbušné, žíravé, hořlavé, toxické či radioaktivní. To vše jsou látky nezbytné pro různé 

světové organizace, které využívají také letecké přepravy kvůli jejím nesporným výhodám. 

ICAO vystihuje tímto předpisem potřebu zajistit, aby letecká přeprava nebezpečných látek 

byla co nejbezpečnější. Nebezpečné látky jsou klasifikovány do 9 tříd, kdy infekční látky 

spadají do třídy 6. Spolu s L18 je nezbytné nakládat s nebezpečnými látkami v souladu 

s technickými předpisy, které detailněji ošetřují dílčí problematiku. L18 vstoupil v platnosti 

1. ledna 1984, kdy všechny Smluvní Státy ICAO vyhověly požadavkům ICAO a vnesly je do 

svých národních právních předpisů.Opět několik pasáží z letištního předpisu L18, které se 

přímo vztahují na problematiku spojenou s biologickými činiteli. 
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Oddělení a izolace - Balíky s jedovatými a infekčními látkami musí být v letadle 

uloženy v souladu s ustanoveními technických instrukcí. 

Informace poskytované v případě letecké nehody či incidentu letadla - V případě 

letecké nehody nebo vážného incidentu letadla, který se může týkat nebezpečného zboží 

dopravovaného jako náklad, musí provozovatel letadla, které dopravuje nebezpečné zboží 

jako náklad, bez prodlení poskytnout informace o  nebezpečném zboží na palubě příslušným 

pohotovostním službám podle daných písemných informací určených pro velitele letadla. 

Provozovatel letadla dále musí, poskytnout tyto informace Ústavu pro odborně technické 

zjišťování příčin leteckých nehod a Úřadu pro civilní letectví a příslušnému úřadu státu, 

v němž k letecké nehodě nebo vážnému incidentu došlo. V případě incidentu letadla musí 

provozovatel letadla, které dopravuje nebezpečné zboží jako náklad, pokud je o to požádán, 

bez prodlení poskytnout informace o nebezpečném zboží na palubě příslušným 

pohotovostním službám a příslušnému úřadu státu, v němž došlo k incidentu, podle daných 

písemných informací určených pro velitele letadla.  

Bezpečnostní opatření týkající se nebezpečného zboží - Ministerstvo dopravy 

stanoví bezpečnostní opatření pro dopravu nebezpečného zboží použitelná pro odesílatele, 

provozovatele a jiné osoby (jednotlivce) zabývající se leteckou dopravou nebezpečného zboží, 

která mají být přijata za účelem minimalizace odcizení nebo zneužití  nebezpečného zboží, 

které může ohrozit osoby, majetek nebo životní prostředí. [23] 

Národní bezpečnostní program ochrany civilního letectví České republiky před 

protiprávními činy 

Cílem NBP je zabránit jednáním, která mohou mít nepříznivé důsledky pro bezpečnost 

civilní letecké dopravy, včetně bezpečnosti cestujících, posádek letadel, pozemního personálu 

a ostatní veřejnosti, stanovením nezbytných bezpečnostních opatření, určením odpovědnosti 

za jejich zajišťování a stanovením postupů při jejich provádění.NBP vydává Ministerstvo 

dopravy a součastně je zodpovědné za koordinaci a kontrolu zavádění NBP. NBP stanovuje 

požadavek na vypracování Bezpečnostních programů letiště, leteckých dopravců a Národního 

programu bezpečnostního výcviku v civilním letectví České republiky. [21] 

Zásady pro určování zakázaných předmětů 

Ve výčtu uvedeném v odstavcích 6 a 10 se jedná o nebezpečné předměty, jejichž 

přeprava je zakázána z důvodu zabezpečení ochrany civilního letectví před protiprávními 
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činy. Kromě těchto předmětů existují další nebezpečné předměty, jejichž přeprava je upravena 

zvláštními předpisy pro přepravu nebezpečného zboží nebo jinými zvláštními předpisy. 

Pracovníci provádějící bezpečnostní kontroly mají vždy právo určit jako zakázané předměty 

takové předměty, které zde nejsou uvedeny, ale vzbuzují důvodné podezření, že mohou být 

použity k ohrožení bezpečnosti civilního letectví. Zjištěné zakázané předměty, jejichž držení 

je trestné, nebo je při jejich zjištění důvodné podezření na pokus o protiprávní čin s jejich 

pomocí, musí být neprodleně po jejich zjištění oznámeny a předány Policii ČR. Ostatní 

zjištěné zakázané předměty musí být předány zpět majiteli s odmítnutím vstupu, nebo 

uschovány a později předány zpět majiteli nebo jím určené osobě, nebo zlikvidovány. 

V odstavci 6 jsou uvedeny kategorie a příklady zakázaných předmětů, které nesmí být 

vneseny do kabiny letadla nebo do SRA. Také biologicky nebezpečný materiál je uveden 

v tomto seznamu jako Infekčně nebo biologicky nebezpečné předměty a látky (např. 

infikovaná krev, bakterie a viry). Výčet nebezpečných předmětů, které nesmí být 

v přepravovaných zavazadlech, však biologicky nebezpečné předměty neobsahuje. 

Bezpečnostní program letiště 

Provozovatel letiště je povinen zpracovat v písemné formě a dále udržovat v aktuální 

podobě Bezpečnostní program letiště, který bude v souladu s požadavky NBP, s Národním 

programem bezpečnostního výcviku v civilním letectví České republiky (dále jen „NPBV“), 

NPŘK a rovněž v souladu s případnými zvláštními požadavky ÚCL vyplývajícími 

z charakteru provozu na daném letišti (struktura Bezpečnostního programu letiště je uvedena 

v příloze č. 3 NBP). Bezpečnostní program letiště musí vymezit preventivní a bezpečnostní 

opatření a postupy provozovaného letiště, které musí být dodržovány. Bezpečnostní program 

letiště je podmínkou pro vydání povolení k jeho provozu. Provozovatel letiště je povinen 

a v souladu s platnými právními předpisy oprávněn zajistit plnění bezpečnostních opatření 

a postupů uvedených v Bezpečnostním programu letiště. [21] 

Bezpečnostní program leteckého dopravce 

Každý letecký dopravce provozující svoji činnost na základě Osvědčení leteckého 

dopravce je povinen zpracovat v písemné formě a dále udržovat v aktuální podobě 

Bezpečnostní program leteckého dopravce, vymezující bezpečnostní opatření a postupy, které 

bude letecký dopravce dodržovat v zájmu prevence a ochrany civilního letectví před 

protiprávními činy. Bezpečnostní program leteckého dopravce musí být v souladu s NBP, 
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NPBV a NPŘK a s případnými zvláštními požadavky (struktura Bezpečnostního programu 

leteckého dopravce je uvedena v příloze č. 4 NBP).Schválení Bezpečnostního programu 

leteckého dopravce je podmínkou pro vydání povolení k jeho provozu. Opatření a postupy 

uvedené v Bezpečnostním programu leteckého dopravce musí být dodržovány na území státu 

provozovatele a během letu. Jestliže se letadlo již nachází na kterémkoli letišti v České 

republice, musí splňovat bezpečnostní požadavky určené NBP.Letecký dopravce je povinen 

a v souladu s platnými právními předpisy oprávněn plnit bezpečnostní opatření a postupy 

uvedené ve svém Bezpečnostním programu leteckého dopravce. [21] 

Národní program bezpečnostního výcviku v civilním letectví České republiky 

Ministerstvo zpracovává a dále udržuje v aktuální podobě NPBV, který stanoví rozsah 

bezpečnostního výcviku.Jeho požadavky musí být zapracovány do všech bezpečnostních 

programů. Cílem NPBV je zajistit, aby posádky letadel, další letecký personál a zaměstnanci 

fyzických a právnických osob mající svá pracoviště v prostorech letiště získali potřebné 

znalosti k plnění bezpečnostních požadavků, k plnění příslušných bezpečnostních opatření 

a k příslušné reakci v případě protiprávních činů. NPBV musí obsahovat zvláštní požadavky 

na výcvik pracovníků, kteří zajišťují bezpečnostní kontroly cestujících, jejich zavazadel, 

nákladu a pošty a veřejný pořádek na letišti. Dále pak i podmínky a způsob výběru 

pracovníků, výcvik jednotlivých profesí, certifikaci, hodnocení a motivaci. [21] 

Letištní pohotovostní plán 

Provozovatel letiště je povinen v úzké spolupráci s Policií ČR zpracovat a udržovat 

bezpečnostní část letištního pohotovostního plánu (dále jen „LPP“), která se zabývá řešením 

mimořádných bezpečnostních situací a dalších mimořádných událostí (dále jen „MU“) a která 

odpovídá charakteru provozu. 

Letištní pohotovostní plánování spočívá v přípravě opatření pro účinné řešení 

mimořádných bezpečnostních situací a dalších MU, které se mohou vyskytnout na letišti 

a v jeho okolí. Účelem bezpečnostní části LPP je stanovit zásady velení, koordinace 

a komunikace bezpečnostních a záchranných složek a účinně minimalizovat následky 

mimořádných bezpečnostních situací a dalších MU, zejména z hlediska maximální ochrany 

zdraví a životů osob, zajištění bezpečnosti a plynulosti leteckého provozu a obnovení 

normálního stavu na letišti. [21] 
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2.3 Právní předpisy vztahující se k zákazu biologických zbraní 

Ženevský protokol 

Byl vydán roku 1925 a v platnost vstoupil r. 1928. Byl odezvou na používání zbraní 

hromadného ničení za první světové války. Protokol zakazuje válečné použití dusivých, 

jedovatých a jiných plynů a bakteriologických metod ve válce. 

Úmluva o zákazu vývoje, výroby a hromadění zásob bakteriologických 

a toxinových zbraní a o jejich zničení 

Od r. 1972 je v platnosti Úmluva o zákazu vývoje, výroby a hromadění zásob 

bakteriologických a toxinových zbraní a o jejich zničení (dále jen „Úmluva“). V současné 

době se k této úmluvě smluvně zavázalo 143 zemí. Jmenovitě jsou to USA, země bývalého 

socialistického režimu a všechny země spojených národů. Tedy i naše země je signatářem této 

úmluvy. Úmluva se skládá z preambule a 15 článků. Je otevřena k podpisu všem státům 

a každý stát k ní může kdykoliv přistoupit.  

Úmluva však neobsahuje potřebné mechanismy pro ověřování a kontrolu množství 

biologických látek. Na toto téma se vede diskuze již několik let a pracuje se na přesném 

vymezení těchto bodů. 

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

bakteriologických (biologických) a toxinových zbraních a o změně živnostenského 

zákona 

Tento zákon vychází ze závazku Úmluvy přijmout veškerá opatření k zákazu 

a zamezení vývoje, výroby, hromadění, získávání nebo držení agens, toxinů, zbraní, zařízení 

nebo nosičů. 

Hlavními principy tohoto zákona jsou úpravy práv a povinností fyzických a právnických osob 

související s předmětem zákona, stanovení působnosti Státního úřadu jaderné bezpečnosti 

(SÚJB) při výkonu státní správy, dozoru a kontroly, vedení evidence vysoce rizikových 

biologických agens (dále jen „B-a“). Dále jsou to podmínky pro získání povolení k nakládání 

s B-a a povinnosti jejich držitelů a ustanovení součinnosti s ostatními orgány státní správy, 

opatření k nápravě a druhy sankcí a výši pokut. Horní hranice pokut je až 100 milionů korun. 
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Vyhláška Státního jaderného ústavu 474/2002 k provádění zákona 218/2002 Sb.  

Jde o prováděcí předpis zákona č. 281/2002, kterým se stanovuje opatření související 

se zákonem. Obsahuje mj. seznam vysoce rizikových biologických agens a toxinů a také 

podrobnosti o vedení evidence. [20] 

 

Právní rámec pokrývající tuto oblast je velice komplexní a úzce specifikovaný. 

V zhledem k rozmanitosti druhů a chování biologických agens jsou právní předpisy 

zabývající se touto problematikou stále ve vývoji a středem zájmů a debat mnoha států po celé 

zemi. Proto se očekává upřesnění této oblasti právních předpisů a jejich novelizace. 
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3 Charakteristika biologických agens 

Biologická agens(dále jen B-a), nebo také biologičtí činitelé, jsou živé choroboplodné 

mikroorganismy schopné vyvolat masová infekční onemocnění nebo otravy lidí, zvířat nebo 

rostlin. [8] 

B-a jsou tedy původci všech infekčních onemocnění, které známe. Charakteristické 

pro všechny B-a je jejich schopnost se v napadeném organismu množit. Toto je ovšem jediné 

hledisko, které je pro všechny B-a společné, všechno ostatní je u každého B-a specifické. B-a 

proto dělíme podle tohoto členění. Bakteriální, virové, rickettsiové, mykotické, toxinové, 

a geneticky modifikované organismy. Toto dělení je na základě vyvolávajícího původce 

choroby. [13] 

Bakteriální B-a  Bakterie jsou nejhojněji rozšířeným organismem na světě. Bakterie 

jsou buněčnými organismy a jejich reprodukce probíhá dělením. Jejich velikost je v řádu µm 

a některé mohou přežívat jak v pevném tak tekutém prostředí. Mají vysokou schopnost 

adaptability na prostředí, což je obzvlášť vhodné pro jejich zneužití pro účely bioterorismu. 

Nemoci bakteriálního původu lze léčit antibiotiky. Příkladem nemocí způsobených 

bakteriálními B-a jsou  antrax, tetanus, mor, cholera, vozhřivka, lepra. [8] 

Virové B-a Viry jsou mnohonásobně menšími organismy než bakterie. O virech se 

vede spor, zdali jsou nebo nejsou živými organismy. Pro svůj život a reprodukci nutně 

potřebují živé buňky - hostitele, a těmi mohou být bakterie, sinice, ale i člověk. Virová 

onemocnění jsou velmi těžko léčitelná, narozdíl od ostatních onemocnění. Viry způsobují 

velké množství významných infekčních chorob. Proti některým z těchto onemocnění je 

k dispozici účinná vakcína, proti některým virům byla vyvinuta léčiva specificky blokující 

některý virový enzym, tzv. virostatika. Viry způsobují velké množství významných 

infekčních chorob. Mezi nejvýznamnější patří chřipka, Poliovirus, AIDS (virus HIV), 

hemoradické horečky (Marburg, Ebola,…) [8] 

Rickettsiové B-a Rickettsie jsou jakýmsi zvláštním typem bakterií, které nemají 

schopnost se rozmnožovat nikde jinde než v hostitelských buňkách. Rickettsie žijí převážně 

v zažívacím traktu různého hmyzu (klíšťata, pavouci). Po kontaktu (kousnutí)  s tímto 

infikovaným hmyzem vniknou rickettsie do buněk hostitele a začnou se zde množit. [26] 
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Onemocnění jsou obvykle charakteru horečnatých onemocnění s doprovodnými 

bolestmi a kožními vyrážkami. Nemoci jimi způsobené jsou Q-horečka a skvrnitý tyfus. I tyto 

nemoci lze úspěšně léčit antibiotiky. 

Mykotické B-a Do této kategorie spadají plísně a houby, které jsou také hojně 

rozšířeny po této planetě. Jsou větší, než bakterie a byly jako první z B-a použity v boji. Jejich 

účinkem na živé tkáně je produkce velmi agresivních toxinů, které mohou způsobit smrt 

postiženého i v malém množství. [8] 

Toxinové B-a Chovají se dosti podobně jako látky chemické. Tito B-a totiž produkují 

toxiny, které mají na živý organismus několikanásobně rychlejší účinek než viry, či bakterie -  

mohou postižené osobě způsobit vážné poškození, nebo smrt do několika minut.. I těchto B-a 

je velmi snadné použít jako biologických bojových látek. Toxinových B-a už pro bojové 

účely používali američtí indiáni na zneschopnění svých protivníků. Na rozdíl od jedů 

chemických mají toxiny tu vlastnost, že se mohou v tkáni své oběti množit, a tím znásobit 

svůj efekt. Jedy mohou být eliminovány pomocí různých farmakologických přípravků.  

Geneticky modifikované organismy Jde o genetické organismy nebo materiál, který 

obsahuje sekvence nukleových kyselin izolovaných z některého výše uvedeného organismu, 

nebo sekvenci nukleových kyselin, které se podílí na patogenitě uvedených organizmů, nebo 

sekvence nukleových kyselin, které se podílí na tvorbě toxinů. Představitelé této kategorie 

jsou například virus supermoru nebo chiméričtí původci, kteří byli vyvíjeni tak, aby ve svém 

kmenu obsahovali ty nejsmrtonosnější vlastnosti jednotlivých známých mikroorganizmů. 

Pro naše účely je však mnohem vhodnější jiné dělení, a to dělení podle nebezpečí pro 

populaci. Podle tohoto měřítka rozdělujeme B-a do kategorií A,B,C, přičemž jejich 

nebezpečnost klesá od A do C. Toto rozdělení znázorňuje tabulka 1. 

Původce kat. A P ůvodci kat. B P ůvodci kat. C.
pravé neštovice Q-horečka

Antrax brucelóza
Mor vozh řivka

Botulismus
syndrom alfavirové 

encefalitidy

hemoragické hore čky:  
Flaviviridae 

/Arenaviridae

salmonelóza, 
shigelóza, E. coli

tuberkulóza

hemoragické hore čky : 
(nipah viry, hanta viry, 

viry klíš ťových 
hemorag. hore ček)

 

Tabulka 1 – Rozdělení biologických původců do kategorii [8] 
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Další možný způsob jak rozdělovat biologické zbraně je dle jejich formy agrese, 

způsobu útoku na živý organismus a podle druhů cest, kterými na jedince útočí jako například 

vdechnutím (inhalací), požitím (ingescí), kůží (inokulací) nebo povrchovou kontaminací. Dále 

můžeme tato onemocnění členit také podle zatřídění jednotlivých infekčních onemocnění do 

skupin vytvořených pro účely práce s těmito biologickými látkami, kde existují čtyři úrovně 

zabezpečení tzv. Biosafety levely. [29] 

3.1 Historie užívání biologických činitelů pro bojové účely 

Jsou záznamy datované několik století před naším letopočtem o používání 

biologických látek v boji proti nepříteli. Dalo by se říci, že ve chvíli, kdy bylo lidstvu 

ozřejměno co způsobuje některé nákazy a jak jim předcházet, došlo současně i objevení 

možnosti, jak tuto vědomost použit proti nepříteli.  

Už ve starověku používali římští vojáci mrtvá lidská a zvířecí těla, která katapultovala 

do obléhaných měst, za účelem vyvolat infekci. Asyřané otrávili námelem prameny vod svých 

protivníků. Dále, r. 1422, v bitvě u Carolsteinu, byly na jednotky protivníka vrhány mrtvoly 

nakažených morem a koše s infikovanými exkrementy. Této taktiky bylo použito v historii 

mnohokrát.  

Během první světové války se masově rozšířilo používání chemických bojových látek 

(yperit, chlor, fosgen). O použití biologických bojových látek nejsou potvrzené informace, 

přesto byli němci po válce obvinění z rozšiřování cholery v Itálii a moru v Sankt Petěrburku. 

Vlivem těchto okolností byl r. 1925 podepsán Ženevský protokol O zákazu 

válečného použití dusivých, otravných a jiných plynů a bakteriologických způsobů boje. 

Některé tehdejší velmoci si ale vymohli právo použít těchto zbraní pokud by šlo o odvetný 

zásah. Z toho vyplývá, že tyto zbraně, včetně zbraní biologických, jsou dodnes součástí 

arzenálu zemí jako jsou Spojené státy Americké nebo Rusko.  

Navzdory této dohodě většina států vytvářela nemalé úsilí na poli vývoji a zkoumání 

B-a. V Japonsku byl vytvořen bojový plán známý jako „Unit 731“, kdy byly prováděny 

experimenty s B-a na vězních. Podle odhadů zde zemřelo na 3000 lidí. V době svého 

největšího rozmachu byli Japonci schopni produkovat tuny původců moru, antraxu, tyfu nebo 

cholery. V jednom případě si za oběť vybrali jednu vesničku, kterou několikrát nechali 

infikovat nejrůznějšími chorobami a sledovali, co se s těmito lidmi bude dít, dokud všichni 

postižení neumřeli. 
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Ostatní státy pochopitelně nezůstaly pozadu. V Británii testovali antrax na ovcích na 

odlehlém ostrově, a zamořili tak tuto oblast na dlouhých 40 let. Spojené státy vyvíjejí 

antraxové bomby. V Rusku otevřeli tajnou základnu na masovou produkci biologických 

zbraní ve Sverdlovsku. 

V 50. a 60. letech byly tyto snahy ve všech těchto státech ještě umocněny. Nejlepších 

výsledků dosahovaly laboratoře ve Spojených státech, jenž do výzkumu biologických 

bojových látek investovaly 60 milionů USD ročně. Američané mimo jiné také kladli nemalou 

pozornost vývinu ochranných opatření proti biologickým činitelům. Není tedy divu, že se 

právě jim podařilo nalézt vakcínu proti antraxu.   

R. 1972 vstoupila v platnost Konvence o biologických zbraních, která zakazuje 

vývoj, produkci, skladování či jiné udržování B-a nebo toxinů v množstvích, které nemají 

ospravedlnění z hlediska ochrany obyvatelstva. K této konvenci se připojilo na 140 států.  

Ve své horečné činnosti však neustává Sovětský svaz a ve svých laboratořích vyvíjí 

tzv. chimérické původce, kteří v sobě snoubí nejnebezpečnější vlastnosti hned několika B-a. 

Dále pak roku 1984 vytváří Rusko tzv. supermor. Touto dobou se vývojem biologických 

zbraní zabývá i Irák. 

V 90. letech začíná nekompromisní boj za ukončení ofenzivního vývoje B-a. NATO 

vytváří skupiny ochrany proti biologickým zbraním. Ničí se irácké zbraně.  

R. 2001, týden po útoku na Pentagon a Světové obchodní centrum, se objevují v USA 

zásilky obsahující spory antraxu. Tím se pomyslně odstartovala éra psychologického 

terorismu, jehož prostředkem se staly právě biologičtí činitelé. [8,13] 

3.2 Biologická agens ve statistice 

Následující údaje poskytují jakýsi přehled o používání B-agens jako zbraní 

hromadného ničení. Níže uvedena tabulka ukazuje přehled, kdy a kde bylo použito B-agens 

na lidi (v jednom případě na ovce), a to za účelem testování biologických činitelů, nebo přímo 

za účely bioterorismu. Nejvyšší počty postižených osob mají na svědomí organizace Unit 731 

v Japonsku a dále biologické laboratoře v Rusku. Ani jedna z těchto organizací dnes již 

naštěstí neexistuje. Jednotlivé případy jsou seřazeny v čase. Zdrojové informace však 

nemohou být zcela hodnověrné a dostačující, neboť byly velmi přísně utajovány a střeženy. 

Jejich zveřejnění znamenalo pro většinu aktérů těchto útoků konec jejich existence nebo 

zvýšenou pozornost o jejich aktivitu.  
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Rok Místo Onemocn ění Nakažených osob Zen řelých osob
1 1932 Japonsko - Unit 731 mor, tyfus… 3000
2 1939 Japonsko - Unit 731 tyfus
3 1940 Japonsko - Unit 731 cholera 12000
4 1942 Rusko - Kirova tularemie 250000
5 1942 Irán antrax 1000000 ovcí
6 1947 Japonsko - Unit 731 infikovaná zviřata 30000
7 1950 USA - Fort Deterick serratia marcescens 100
8 1978 Bulh. zpravodajská služba ricin 1
9 1979 Rusko - Sverdlovsk antrax 96 68

10 1984 USA - Oregon salmonella 751 0
11 1990,1993 Japonsko - Óm šinrikjó botulotoxin 0 0
12 2001 USA antrax 22 5

Tabulka 2 - Použití biologických činitelů pro bojové účely [8,13] 

Tyto údaje z tabulky 2 byly vyneseny do grafu na obrázku 1. Tento graf vykresluje 

počet osob jakýmkoliv způsobem postižených v jednotlivých případech.  
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Obrázek 1 - Graf počtu osob postižených při útocích bioterorismu 

Americké ministerstvo stavu trendů globálního terorismu identifikovalo doposud 130 

mezinárodních teroristických skupin, které hrozí potenciálním použitím nekonvenčních zbraní 

včetně zbraní biologických. 50% z těchto skupin je etnicky motivovaných, 20% levicově 

orientovaných a 5% pravicově orientovaných. Zhruba 50% z nich jsou skupiny náboženské. 

Tyto statistické údaje byly vyneseny do grafu označeném jako obrázek 2.[30] 
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Obrázek 2 - Graf  procentuálního rozdělení teroristických skupin 

3.3  Vybrané biologické látky zneužitelné při protiprávních činech 

V předešlém textu již byly téměř všechny tyto nejčastěji se vyskytující B-a zmíněny. 

Přesto by bylo vhodné si ozřejmit, čím jsou jednotliví činitelé pro lidstvo nebezpečné a jaké 

jsou jejich projevy. Existuje jakýsi žebříček rizikovosti, který je sestaven tak, aby seřadil B-a 

podle jejich vlastností, které souhrnně udávají jakési „ideální vlastnosti biologického agens“: 

• Agens spolehlivě působí daný efekt - smrt, nemoc 

• Množství látky nutné k přenosu infekce 

• Vysoký index infekčnosti 

• Krátká a předpověditelná inkubační doba 

• Dostupnosti 

• Rychlosti a způsob šíření  

• Nízká imunita exponovaných osob vůči B-a 

Dále pak mnoho dalších aspektů, které jsou přímo závislé na konkrétních záměrech 

organizace. Podle užití dělíme B-a na tyto dvě kategorie podle tabulky 3. 

 Vojenské použití Teroristické zneužitelné (bioterorismus)

1. Antrax (Bacillus anthracis) Antrax (Bacillus anthracis)
2. Variola (Poxvirus variole) Mor (Yersinia pestis)
3. Mor (Yersinia pestis) Variola (Poxvirus variole)
4. Otrava botulotoxinem (Clostridum botulinum) Hemoragické horečky
5. Tularémie (Francisella tularensis) Tularémie (Francisella tularensis)
6. Brucelóza (brucelos abortus) Brucelóza (brucelos abortus)
7. Cholera Břišní tyfus (Salmonella typhi)
8. Hemoragické horečky Cholera  

Tabulka 3 -Žebříček bojového užití biologických činitelů [8] 
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Uveďme si podrobnější informace o pěti nejrizikovějších B-a v této tabulce, abychom 

ozřejmili, proč jsou pro populaci takovou hrozbou. 

Antrax (Pustula Maligna)  

Antrax, známý také jako sněť slezinná, uhlák nebo modré neštovice, není jen náhodou 

na prvním místě obou žebříčků. Původcem je Bacillus Anthracis. Tato bakterie je schopna 

vytvářet spóry - jakési vlastní zapouzdření, které jsou výborným prostředkem, aby bakterie 

přežila i ve velmi agresivním prostředí i několik let. Nespornou výhodou antraxu, je rovněž 

jeho využití jako biologické zbraně. Velikost jeho spór (1-5 µm) umožňuje vdechnutí 

a usazení přímo v aveolech plic. Poté dochází k rozvinutí plicní formy antraxu. Na druhou 

stranu je nutné vdechnutí velkého počtu spór pro vyvolání nemoci. Toto množství pak už tedy 

není mikroskopické, ale jedná se o prášek viditelný lidským zrakem (viz. distribuované 

obálky). 

Rozeznáváme tři klinické formy antraxu, a to kožní, střevní a plicní. Nejhorší následky 

sebou nese forma plicní, která nezřídka končí smrtí pacienta. Antrax byl již v minulosti 

několikrát použit pro bojové účely. Jeho kultivace totiž není příliš náročná a jeho skladování 

je, díky výše zmiňovaným vlastnostem, poměrně snadné. Při včasném zahájení profylaxe je 

však pouze jen malá pravděpodobnost trvalých následků na zdraví nakažených jedinců. 

Obrázek 3 ukazuje mikroskopicky zvětšenou bakterii antraxu.[8] 

 

Obrázek 3 - Bakterie antraxu [31] 

Mor (Pestis Bubonica)  

 Původcem moru je Yersinia pestis, kokobaciální mikrob o rozměrech 1,5x0,7 µm. Jde 

o nákazu, kde jejím primárním zdrojem je zvíře. Těmi jsou v první řadě různí hlodavci, 
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především krysa. Vektorem je hmyz, který přenáší infikovanou krev (blecha morová, blecha 

obecná). Mor se může vyskytovat v různých formách. Ve formě bubonické, plicní, septické 

(rychlý průnik původce do krve), kožní a meningeální(přechod infekce na mozkové obaly). 

Nejčastější je forma bubonická, při které prochází původce do organismu po kousnutí 

infikovanou blechou, nebo průnikem infikovaného materiálu pod kůži. Smrtnost při 

bubonické formě bývá 30-60 %. Největší smrtnost opět přináší forma plicní, kdy 

u neléčených jedinců dosahuje až 100 %. Inkubační doba je 2-12 dní, u plicní formy 1-3 dny. 

Projevy nemoci jsou u každé formy specifické, pro všechny formy je však společný prudký 

nárůst teploty, bolesti hlavy, malátnost a ztráty vědomí. Cesta přenosu je možná krví, 

vzdušnou cestou, stykem kontaminovaného materiálu s pokožkou či sliznicemi. Oproti 

antraxu a variole nejsou bakterie moru příliš odolné při zevních podmínkách. Na vzduchu 

vydrží jen několik dní, ve vodě pak maximálně několik týdnů. Yersinie vystavená slunečnímu 

záření přežívá maximálně jen 3,5 hodiny. 

Mor je nákaza, která má na svém kontě bezesporu největší počet usmrcených lidí. 

V průběhu historie lidstva způsobil více než 100 miliónů úmrtí po celém světě.Pro bojové 

zneužití je důležitým faktem, že pro vyvolání nákazy je třeba jen několik set původců. Dále 

pak to, že jsou ještě dnes ve světě morová ohniska, a tedy transport původců moru není ničím 

nerealizovatelným. Je nutné dodat,že v ČR není registrovaná vakcína, která by se v případě 

morové nákazy mohla postiženým podávat. Jelikož však jde o bakteriální původce, lze pro 

účely léčení využít různá antibiotika. Bakterie moru je ukázána na obrázku 4. [8,10] 

 

Obrázek 4 - Yersinia pestis, původce moru [33] 
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 (Variola maior) 

Variola, neboli pravé neštovice, patří mezi virové onemocnění. Jejím původcem je 

virus varioly major a virus varioly minor, kdy první z uvedených má velmi vysokou smrtnost, 

a to až 70 %. Na následky varioly zahynulo přibližně 90 % původních obyvatel Ameriky poté, 

co zde tento virus přivezli evropští kolonizátoři. Proti variole se již více než 20 let neprovádí 

očkování po celém světě, jelikož se tento virus v populaci již vymýtil. Přesto existují 

organizace, které tento virus uchovávají ve svých laboratořích pro účely jeho studie a možné 

budoucí profylaxe. USA uzavřelo kontrakt na vytvoření dostatečného množství vakcíny 

a jejího dodání právě pro případ bioterorismu. Pro bioterorismus je variola opravdu lákavou 

možností a to z důvodu nízké odolnosti populace vůči tomuto viru, díky ukončení plošné 

profylaxe, formy přenosu viru, vysoké infekčnosti, smrtnosti a mikroskopického množství 

nutného k přenosu na postiženého jedince. Jediným důvodem, proč není variola na prvním 

místě žebříčků nebezpečnosti je právě fakt, že dostat se k virům pravých neštovic není vůbec 

snadné - viry totiž nelze pěstovat jako bakterie. Virus varioly je ukázán na obrázku 5. 

Virus varioly se šíří vzdušnou cestou, podobně jako chřipkové onemocnění – 

kapénkami (při mluvení, kašli, kýchání) nebo kontaminovaným prachem z člověka na 

člověka. Inkubační doba trvá u člověka mezi 5-21 dny. Průměrně 12 dní. Poté nastává 

u postiženého doba manifestní, při které se projevují příznaky podobné chřipce a následně 

i první vyrážky. Během manifestní doby je nakažená osoba přenašečem, a dokonce i poté je 

možný přenos z kontaminovaného materiálu nemocného. Proto je velmi pravděpodobné, že 

mnoho osob, které přijdou do styku s nakaženým, mohou být již také přenašeči. Existuje jistý 

předpoklad, že v dnešní velmi vnímavé společnosti by jeden nemocný byl schopen nakazit 

v průměru 10 dalších. 

Virus je také velmi odolný. Ve formách krust (oloupaná vrstva kožní vyrážky)  dokáže 

přežít i několik měsíců dokonce i deseti minutový var. Pokud by došlo k rozšíření tohoto viru 

do populace, nastala by s velkou pravděpodobností epidemie masového rozměru. Než by totiž 

světové zdravotnické organizace stačily zareagovat, vyrobit a distribuovat patřičné množství 

vakcín proti pravým neštovicím, mohlo by dojít k následkům nedozírných konců. [8,10] 

Pravé neštovice jsem si vybral jako biologickou látku, pro kterou provedu studii 

možného scénáře rozšíření biologického činitele v prostorách letiště.  
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Obrázek 5 - Virus Varioly major [35] 

Botulotoxin (Botulotoxin) 

Je představitelem toxinových B-a. Co se týče množství potřebného k usmrcení člověka 

– známému jako LC50, je Botulotoxin látka, jíž se žádný ze známých jedů nevyrovná. 

Botulotoxin A je 15 000 – 100 000 krát toxičtější než sarin, smrtící dávka pro člověka je asi 

1µg.Tisíce litrů botulotoxinu by stačily k vyhlazení všech lidí na světě. 

Botulotoxin je bakteriální toxin produkovaný bakterií Clostridium botulinum. Tato 

tyčinkovitá bakterie (ukázaná na obrázku 6) se rozmnožuje pouze v anaerobním prostředí. To 

je také v mnoha případech důsledek toho, že tento toxin můžeme nalézt v nedostatečně 

tepelně opracovaných zeleninových a masových konzervách nebo také v masných výrobcích 

(spóry snesou i několikahodinový var). Botulotoxin je proto rovněž znám pod označením 

,,klobásový jed“. Botulinové toxiny tvoří skupinu sedmi imunologicky odlišných proteinů, 

z nichž pro člověka jsou nebezpečné zejména botulotoxin A, B a E a pro zvířata C a D. 

,,Botox´´se v medicíně používá především k vyhlazování vrásek, léčbě migrény, poruch 

očních svalů a nadměrného pocení. Na druhé straně je to také vhodný kandidát pro výrobu 

biologických zbraní. Pokud se totiž tato látka dostane do krevního oběhu, ať už alimentární 

nebo inhalační cestou,dochází u postiženého k rozostřenému vidění, poruchám artikulace 

a špatnému polykání. Otrava probíhá obvykle bez teplot, kdy se prvé příznaky objevují 18–36 

hodin po intoxikaci. S postupujícím průběhem dochází k obrnám kosterního svalstva 

symetricky postupujícího od hlavy dolů a končící paralýzou dýchacího a srdečního svalstva - 

udušení. Smrt nastává obvykle do 24 hodin po objevení prvních příznaků.  

V současné době jsou k dispozici dva druhy antitoxinových preparátů připravovaných 

z koňského séra. Ústavy veřejného zdraví mají udělenou licenci na trivalentní antitoxin proti 
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botulotoxinům A, B, a E. Armáda USA má ještě pokusný antitoxin proti všem typům. 

Prevence inhalační formy spočívá především ve včasném podaní pasivních protilátek 

z koňského séra, nebo aktivně nabytým toxoidem proti typům A až E. 

Dekontaminace se provádí rychlým a účinným působením vysoké teploty, která je 

příčinou rozkladu toxinu. Exponovaný objekt může být také dekontaminován omytím 

roztokem 0,5 % chlornanu sodného.  

V současnosti je velmi pravděpodobné jejich nasazení jako biologické zbraně 

hromadného ničení. Před a po událostech z 11. září 2001 se také velmi významně zásobil 

tímto prostředkem Irák. Snadná příprava, vysoká účinnost a nanogramová množství 

dostačující k vyvolání otravy, to jsou aspekty, které tuto látku stavějí na žebříček jedné 

z nejjedovatějších.  

Úmrtnost neléčených osob se pohybuje okolo 65 %, u těch, co přežili, dochází 

k úplnému vymizení příznaků až po 2 – 6 měsících. [8,3] 

 

Obrázek 6 – Botulotoxin [32] 

Horečka Ebola (Febris Haemoreagica) 

Ebola je virus, který patří do skupiny Hemorhagických horeček, čeledi Filoviridae 

(filoviry). Pojmenován byl podle malé řeky v Kongu, kde choroba propukla roku 1976, 

přičemž na člověka byla přenesena pravděpodobně z opic. Hemorhagická horečka vyvolaná 

virem Ebola patří bezesporu mezi nejnebezpečnější známá lidská onemocnění, se smrtnosti 

50-90% u neléčených osob.Virus Ebola patří do skupiny filovirů s obalenou RNA. Tyto viry 

mají nitkovitý tvar a dosud jsou známy čtyři podtypy tohoto viru. 
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Virus Ebola je jedním z nejvražednějších virů, jaké člověk zná. Přestože je znám 

teprve krátkou dobu, vyvolal v afrických zemích celou řadu epidemií, při kterých zahynuly 

stovky lidí. Ukázka viru pod mikroskopem je na obrázku 7. 

Epidemiologie Eboly není dosud zcela objasněna. Zatím není znám ani zdroj, ani 

mechanismus přenosu nákazy. V obdobích mezi jednotlivými epidemiemi přežívá virus 

pravděpodobně mezi malými savci tropických pralesů a roli vektorů plní některé druhy krev 

sajícího hmyzu. Inkubační doba hemorhagické horečky se pohybuje od 2 do 21 dní, obvykle 

3 až 7 dní. Mezi první příznaky patří projevy horečky, malátnosti, krvácení, bolestí hlavy 

a svalů. Nejranější symptomy jsou krvavé červené oči a vyrážka na kůži.. Virus Ebola napadá 

všechny orgány a tkáně těla, kromě kosterních svalů a kostí.  

Diagnostika nakažených po několika málo dnech je obtížná a nespecifická. Možnost 

nakažení trvá po celou dobu, dokud jsou v sekretech a v krvi pacientů aktivní viry. Vnímavost 

k tomuto onemocnění je všeobecná.  

Léčba Eboly je pouze podpůrná. Skládá se z infuzí elektrolytů, doplňování tekutiny 

a léčbě přidružených komplikujících infekcí. Při vývoji vakcíny již sice bylo dosaženo 

některých úspěchů, skutečně použitelný lék však stále neexistuje. Očkovací látka také není 

k dispozici, jistou účinnost mohou mít protivirové léky, např. Ribavirin. 

Virus Ebola je považován za biologické agens, které by mohlo být zneužito teroristy. 

Ochrana před filoviry je totiž mimořádné obtížná a díky jejich vysoké virulenci by mohly být 

následky jejich použití katastrofální. [8,5] 

 

Obrázek 7 - Virus Eboly [32] 
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4 Letiště Leoše Janáčka Ostrava  

Letiště je stavba určená pro vzlety, přistání a pozemní pohyby letadel, které mohou 

přepravovat vzdušnou cestou jak pasažéry (osobní lety), tak dopravu hmotného majetku 

(cargo lety).  

Letiště Leoše Janáčka Ostrava, a.s. je jedním z českých mezinárodních veřejných 

civilních letišť. Dalšími mezinárodními letišti v ČR jsou Letiště Brno – Tuřany, Letiště 

Karlovy Vary, Letiště Pardubice, Letiště Praha – Ruzyně a Letiště Kunovice. Provozovatel 

letiště je Letiště Ostrava a. s.. Sídlem letiště je obec Mošnov, GPS souřadnice 49 41 46 N ; 18 

06 39 E . Na obrázku 8 je logo Letiště Leoše Janáčka Ostrava. 

 

Obrázek 8 - Logo Letiště Leoše Janáčka Ostrava 

Letiště disponuje jedinou vzletovou a přistávací drahou. Její délka je 3 500 m a šířka 

63 m. Kód Letiště Ostrava, a.s. v systému ICAO je LKMT, v systému IATA pak OSR. 

Letištní plocha se nachází v nadmořské výšce 257 m. [28] 

4.1 Historie letiště 

Historie mezinárodního letiště Ostrava - Mošnov sahá až do prvního desetiletí 

minulého století. Zde v tehdejší obci Harty žili bratři Žurovcové, regionální letečtí průkopníci, 

kteří své práce a pokusy prováděli v letech 1909 - 1914. Dalšímu pokračování zabránila 1. 

světová válka. Po ní se bratři Josef a Vilém vrátili k civilnímu létání s letounem koupeným 

z válečných přebytků. Jejich podnikání však za čas ukončil nedostatek finančních prostředků. 

Místo, kde se nyní letiště Ostrava nachází, bylo poprvé k leteckému provozu použito 

německou Luftwaffe, která zde po okupaci Československa vybudovala v roce 1939 polní 

letiště pro přípravu útoku na Polsko. V květnu 1945 je naopak používala první 

československá smíšená letecká divize. Pak následovalo období nečinnosti a půda byla 

vrácena svému původnímu účelu, to je zemědělské výrobě.  
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Novodobá historie začíná rokem 1956 zahájením stavebních prací na současném 

letišti. Nutno říci, že od počátku bylo jasné, že zde nebude jen dopravní provoz, ale že letiště 

bude především sloužit potřebám armády. Oficiální zahájení civilního letového provozu je 

datováno 16. říjnem 1959, kdy zde přistál letoun TU - 104 A a současně byl přenesen veškerý 

provoz z již nevyhovujícího letiště Ostrava - Hrabůvka, nacházejícího se přímo v městské 

aglomeraci. Letový provoz zajišťovaný společností ČSA zahrnoval hlavně vnitrostátní, ale 

i nepravidelné zahraniční lety. Při nich se na půdě mošnovského letiště vystřídaly všechny 

typy dopravních letounů ČSA, ať již pístových nebo proudových. V 60. a 70. letech tu byl 

i provoz aerotaxi, v té době dosti rozšířený. Výrazným zlomem se stal rok 1989. Brzy po něm, 

v roce 1993, došlo k ukončení činnosti vojenské části letiště, a tím se také přenesly veškeré 

starosti související s provozem letiště na bedra ČSL (dále jen „Česká správa letišť“). Dalším 

důležitým datem byl 1. červenec 2004, kdy bylo letiště Ostrava převedeno z majetku ČSL, 

s.p. do vlastnictví Moravskoslezského kraje. Provozovatelem letiště se stala společnost Letiště 

Ostrava, a.s.. [28] 

4.2 Současnost letiště 

Letiště se nachází nedaleko města Ostravy, asi 20 km jihozápadně od Hlavního 

nádraží v Ostravě. Příjezdovou komunikací je silnice I. třídy č. 58 mezi městy Ostrava 

a Příbor. 

Dnes se zde můžete setkat s letouny nejrůznějších dopravců, bez nadsázky z celého 

světa. Pravidelnými lety z letiště jsou destinace Praha, Vídeň a nově i Bangkok. Mezinárodní 

letiště Ostrava se stalo důležitým partnerem pro rozvoj celého moravskoslezského regionu.  

Mošnovské letiště má zpracovaný generel rozvoje do roku 2015 navazující na 

podnikatelský plán pro stejné období (tedy léta 2005-2015).Generel rozvoje definuje 

prostorové a technické využití areálu letiště a sousedního území. Plánuje rozšíření letového 

provozu o několik pravidelných leteckých linek (Londýn, Brusel, Amsterdam, Moskva). Do 

budoucna plánuje výrazné zvýšení počtu přepravovaných osob ze současných asi 300 tis. až 

na 1 mil. do roku 2010, do roku 2015 pak až 1,5 milionu. Dále počítá s rozvojem služeb 

poskytovaných pasažérům, jako je například výstavba železničního koridoru, který bude 

letiště spojovat s vlakovou zastávkou Studénka, ale také výstavba přilehlého hotelu nebo 

nákupního centra. [28] 

Letiště má mnoho významných dispozic, díky kterým může stavět na slibných 

realizacích do budoucna : 
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• Technické zařízení letiště je na vysoké úrovni. Fakt, že letiště bylo stavěno i pro 

vojenské účely, zajišťuje jakýsi punc kvality. Kupříkladu vzletová a přistávací dráha 

letiště splňuje požadavky, které jsou žádoucí pro přistávání těch nejtěžších letadel 

současnosti, jako jsou Airbus A380-800 či Boeing 747-8. 

• To, že je letiště v odlehlé vzdálenosti od Ostravy, se může zdát jako jeho jistý deficit. 

Opak je ale pravdou. Chce-li totiž letiště expandovat, potřebuje k tomu tolik potřebný 

prostor, který, zoufale postrádají letiště vsazená do center měst. Letiště Mošnov není 

z žádné strany omezené pro své rozšiřování.  

• Moravskoslezský kraj klade velký důraz a nemalé finanční prostředky na právě 

zmiňovanou expanzi letiště. Letiště má totiž strategickou pozici jak v oblasti 

cestovního ruchu, tak nákladní dopravě, a to zejména rostoucí průmyslovou zónou 

Ostrava-Mošnov a Nošovice. Kraj je připraven maximálně podporovat aktivity 

napomáhající k tomuto cestovnímu a průmyslovému rozkvětu. 

• V neposlední řadě je vhodné zmínit, že součástí generelu rozvoje letiště je 

i vybudování bezpečnostního centra, který bude mít za cíl zvyšovat úroveň bezpečnosti 

letového provozu, ale i spolupracovat na krizových situacích s Moravskoslezským 

krajem.  

 

 

Obrázek 9 - Vývoj počtu přepravovaných osob 
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Obrázek 10 - Vývoj počtu letadel  

 

Obrázek 11 – Cargo – hmotnost přepraveného zboží (kg) 

Z uvedeného textu a statistik na obrázcích 1,2 a 3 je patrné, že Letiště Leoše Janáčka 

Ostrava je rozvíjejícím se organismem a není pochyb o jeho předním místě mezi českými 

mezinárodními letišti. Z toho vyplývá, že i toto letiště by mohlo být ve středu zájmů různých 

teroristických a extremistických skupin, které by chtěly provést některou ze svých hrozeb na 

poli mezinárodního letectví. Spojením znalostí charakteru biologických agens a letištního 

provozu je možné sestavit soubor ohrožení, které budou přiblížena v následující kapitole. 
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5 Ohrožení spojená s leteckou dopravou 

Letiště Leoše Janáčka, stejně jako všechny civilní mezinárodní letiště, je důležitým 

prvkem kritické infrastruktury země, a je tedy ohrožováno hned několika druhy protiprávních 

činů. Těmi jsou například únos letadla, kriminalita, padělání dokumentů, pašování, ilegální 

obchod, terorismus, extremismus. 

5.1 Terorismus, extremismus a kriminalita 

Terorismus je charakterizován jako souhrn nehumánních metod hrubého zastrašování 

odpůrců hrozbou síly a užitím násilí. Cílem teroristů je upozornit na sebe tak, aby bylo 

otřeseno veřejné mínění. Hovoří se o něm také jako o cílevědomém použití organizovaného 

násilí proti nezúčastněným osobám za účelem dosažení politických, kriminálních nebo jiných 

cílů. Tyto cíle představují ve svých důsledcích ohrožení velkých skupin nebo celé společnosti 

a negativně se promítají do politických vztahů státu. Psychologický efekt, vyplývající z pocitu 

ohrožení, může ve společnosti vyvolat změnu postojů a vést ke vzniku krizí na lokálních, 

státních i mezistátních úrovních. Terorismus obsahuje kriminální zločiny, jež jsou symbolické 

a představují cestu k dosažení jiných cílů, než na které je kriminální čin zaměřen. Pachatelé se 

řídí filozofií „zabij jednoho a vystrašíš deset tisíc ostatních“. S množstvím obětí ztrácí 

teroristé podporu sympatizantů a snaží se svými útoky otřást veřejností, v čemž jim pomáhají 

média. 

Obecně lze pojem extremismus definovat a chápat jako souhrn určitých sociálně 

patologických jevů vytvářených více nebo méně organizovanými skupinami osob a jejich 

příznivci, kterým je společné především zpochybňování demokratických základů a určitých 

lidských práv a svobod v dané společnosti. 

Extremismus je vžitým pojmem pro krajně vyhrocené, demokratickému systému 

nepřátelské postoje přecházející v aktivity, které působí (ať již přímo nebo v dlouhodobém 

důsledku) destruktivně na stávající demokratický politicko-ekonomický systém, tj. snaží se 

nahradit demokratický systém systémem antagonistickým, tj. totalitním nebo autoritářským, 

diktaturou, anarchií atd. [12] 

Tato radikálová hnutí mají snahu, ať už z důvodů náboženských, idealistických, 

rasových aj., prezentovat svou moc nad vládnoucí západní kulturou a dokázat jí, jak málo 

stačí k vyvolání všeobecné paniky. Není divu, neboť lidé těchto hnutí, kteří nemají vytvořené 
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žádné vazby, hodnoty a statky (rodinu, majetek), nemají rovněž sni zábrany ke skutkům, které 

hodlají vykonat. Je známo několik případů z blízké minulosti, které svou brutalitou 

a chladnokrevností otřásly celým světem. Pro příklad uvedu 9 neúspěšných biologických 

útoků sekty Óm šinrikjó a chemický útok v tokijském metru Sarinem, únos izraelských 

sportovců během olympijských her v Sarajevu nebo letecký útok na obchodní centrum v New 

Yorku.  

Pro dosahování kriminálních cílů je často použito různých zbraní. Pro účely této 

diplomové práce se však řeší pouze zbraněmi biologického původu. Ty patří do kategorie 

zbraní hromadného ničení, označované rovněž jako CBRNE. Zbraně hromadného ničení byly 

definovány Komisí OSN, a to jako „Zbraně, které zahrnují atomové výbušné zbraně, 

radiologické zbraně, smrtící chemické zbraně a biologické zbraně a jakékoliv jiné zbraně 

vyvinuté v budoucnosti, které mají ničivé účinky srovnatelné s ničivým účinkem atomové 

bomby nebo jiných zbraní.“ [11] 

5.2 Chemické, biologické, radioaktivní, nukleární a explosivní látky 

Zkratka CBRNE je spojením prvních písmen anglických názvů představitelů této 

skupiny. Do této skupiny tedy patří látky chemické (C), biologické (B), radioaktivní (R), 

nukleární (N) a výbušné neboli explozivní (E). Obrázek č. 12 znázorňuje jednotlivé symboly 

CBRNE látek. 

 

Obrázek 12 - Symboly CBRNE látek 

Tato diplomová práce je věnována pouze jedné z těchto složek, a to látkám 

biologickým. Modelovou situací v následující kapitole je možné znázornit, k jakým dějům by 

mohlo dojít a jaké by mohlo mít následky zavlečení biologické nákazy na letiště. 
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6 Scénář havárie - Zavlečení biologické nákazy na letiště 

Pro ozřejmění reálné hrozby bioterorismu bude nastíněna modelová situace, ve které 

dojde k rozšíření viru varioly major v prostoru odbavovací haly Letiště Leoše Janáčka 

a průběhem času pomocí letadel k postupnému zavlečení do celého světa. Hodnoty, se 

kterými se bude v této modelové situaci pracovat, jsou pouze pravděpodobné, nicméně 

vycházejí ze statistických studii a projektů, které v této oblasti byly provedeny. Podobnou 

modelovou situaci rozšíření viru varioly lze například aplikovat v obchodním centru. 

Následky tohoto činu by pak podle toho mohli vést až k pandemii. [7] 

Charakteristika Varioly maior  

Původcem je Poxvirus, patří mezi DNA. Velikost viru je asi 200-300 nm a je značně 

odolný na zevní vlivy. Bránou vstupu je respirační trakt. 

Inkubační doba: 5-21 dní , průměrně 12 dní 

Přenos: Vnímavost je všeobecná a velice vysoká – jeden člověk je schopný nakazit až 

10 osob. Zdrojem nákazy  jsou osoby manifestně nemocné od 3.-13. dne nemoci, avšak 

přenašeči mohou být i osoby v inkubační době. 

Smrtnost: 10-50 %. Tento literární údaj pochází z dob, kdy byla v populaci částečná 

imunita proti viru varioly. Proto bude smrtnost pravděpodobně o několik desítek procent 

vyšší.   

Modelová situace 

Den útoku :Dne 26.2.2008 v 4:30 bude vpuštěn do klimatizační jednotky virus varioly 

major v množství několik málo gramů. Virus bude obsažen v kontaminovaných drcených 

krustách, které mají velikou odolnost i ve volném prostředí – řádově i několik dní. 

K odolnosti také přispívá sychravé únorové počasí, při kterém virus zůstává déle stabilní. 

 Virus se ve vzduchotechnickém zařízení smíchá se vzduchem a vytvoří 

kontaminovaný aerosol, který bude vypuštěn do odbavovací haly letiště. Aerosol nebude 

okem viditelný, a tak nedojde k podezření. V hale právě probíhá odbavování letů OK 021, AF 

4931, AZ 3271 (všechny 3 jsou letadla ATR 72 - 72 míst) s cílovou destinací Praha, dále letů 

3B 021 a OS 8092 (oba Saab 340 - 34 míst) s cílovou destinací Vídeň. Z Prahy je možné 

pokračovat v letu téměř do celého světa, a to do 102 destinací, z Vídně pak do 116 letových 
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destinací. Maximální kapacita všech letadel je dohromady 280 pasažérů. Počítejme však 

pouze s 75 % zatížením letů (tj. 210 pasažérů). Na každém letu je přítomná alespoň 3 členná 

posádka letadla. Dohromady na 5 letadlech jde o 15 osob personálu. Do styku s virem přijde 

i většina zaměstnanců letiště, jejich počet stanovme na 30 osob, a dále pak někteří rodinní 

příslušníci, kteří přijeli pouze jako doprovod na letiště, přibližně 55 osob. Celkový počet 

přímo exponovaných osob bude tedy:  

210 + 15 + 30 + 55 = 300 exponovaných osob 

Díky stoprocentní vnímavosti vůči viru dojde k nakažení všech těchto osob, 

u některých těžkou formou a malé procento se nakazí formou lehkou. Některým pasažérům 

a posádce letadel může ulpět kontaminovaná krusta na oblečení, díky níž se může dále nakazit 

někdo z osob, s nimiž přijdou nakažení do styku během několika dalších dní. Toto riziko 

přenosu má však malou pravděpodobnost. 

12 dní po útoku :Průměrně po 12 dnech se začnou u infikovaných osob objevovat 

první příznaky onemocnění. Během manifestní doby mohou tito lidé v nakazit průměru až 10 

osob kolem sebe. Zároveň však tito lidé vyhledají kvalifikovanou lékařskou pomoc. 

Připomeňme si, že první příznaky onemocnění jsou velmi podobné chřipkovým 

onemocněním, a tak může dojít k mylné diagnóze nebo také zanedbání lékařské prohlídky. Při 

vyslovení podezření na nákazu variolou, ještě dříve, než dojde k diagnostice, při které se 

prokáže, že jde o virus pravých neštovic, se odstartují masivní epidemiologická a karanténní 

opatření. 

24 dní po útoku :Počet nakažených se pohybuje kolem 3000 tisíc osob roztroušených 

po celém světě. Tyto osoby jsou dále infekční, ale přenos již bude zpomalen, Především díky 

již probíhajícím opatřením a rovněž díky obecnému povědomí o vyskytující se infekci došlo 

k důkladným šetřením a objasnění epicentra. Byli izolováni všichni zaměstnanci letišť 

v Ostravě, Praze a Vídni, všichni rodinní příslušníci nakažených pasažérů a všichni nově 

nakažení lidé. Dochází také k prvním úmrtím řádově v desítkách osob. Světová zdravotnická 

organizace nařídila velmi přísná opatření, mezi něž se řadí co možná nejširší profylaxe 

očkováním obyvatelstva – zvláště pak zdravotnického personálu a bezpečnostních sborů. 

31 dní po útoku :Počet nakažených vzrostl přibližně na 10 000 osob. Zemřelých je 

několik set osob. Začíná selhávat infrastruktura po celém světě. V místě kde si je vláda 

vědoma reálné hrozby, vznikají vojenské státy. V nich lidé jsou izolováni ve svých obydlích 

nebo v budovách, které byly pro tyto účely vyhrazeny. 
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2 měsíce po útoku :Nakažených osob může být v tuto chvíli 20 000 až několik 

milionu osob. To vše bude záviset na tom, s jakou razancí se nasadila všechna opatření a do 

jaké míry byla úspěšná. Od úspěšnosti epidemiologických opatření se také odvíjí to, zda dojde 

k vymýcení epidemie nebo k jiným katastrofickým scénářům. Například k  vytvoření několika 

uzavřených osad neinfikovaných osob, ke světovým válkám a k jiným apokalyptickým 

dějům. Na obrázcích 13 a 14 jsou znázorněny oba možné průběhy, které by mohly nastat. 

 

 

Obrázek 13 - Graf vývoje počtu mrtvých a nakažených v závislosti na čase, optimističtější varianta 
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Obrázek 14 - Graf vývoje počtu mrtvých a nakažených v závislosti na čase, pesimističtější varianta 

 

Mezi zbraněmi hromadného ničení patří biologičtí činitelé na první místo jednak 

z hlediska jejich nízkých pořizovacích nákladů a jednak vzhledem k jejich vysoké účinnosti 

na životy zasažených osob. Přesto použití těchto prostředků pro otevřenou válku sebou nese 

minimálně tak vysoké morální odsouzení jako použití zbraní jaderných. Nelze však 

předpokládat, že díky morálním zábranám nedojde k jejich masivnímu použití. Z minulosti 

známe případy, kdy byly pomocí biologických původců chladnokrevně usmrcovány tisíce 

lidí.  

V následující kapitole je pak vypracována bezpečnostní analýza rizik zaměřená právě 

na rizika spojená se zneužitím biologických činitelů a nemocí jimi způsobenými. 
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7 Bezpečnostní analýza letiště z hlediska protiprávních činů 

Tato analýza rizik bude převážně zaměřena na zkoumání úrovně bezpečnostních 

opatření a principů proti ohrožení biologickými činiteli, kteří by mohli způsobit rozsáhlou 

nákazu osob zdržujících se v prostoru letiště, a především zavlečení infekční choroby za 

hranice našeho státu a její rozšíření po celém světě. Není totiž jednodušší cesty jak vyvolat 

celosvětovou paniku, než zveřejnění informace, že byli zadrženi pasažéři nakažení vysoce 

infekčním biologickým činitelem s dlouhou inkubační dobou. Proto musí být vyvíjena 

maximální snaha, aby na palubu letadla nedošlo žádným způsobem k transportu jakéhokoliv 

biologického činitele, který může vyvolávat specifickou nákazu. 

Komplexní analýza rizik by se měla skládat ze dvou částí. Jednak z identifikace 

nebezpečí – zdrojů rizika, odhalení míst, jevů, stavů, které mají potenciál způsobit ztrátu 

a rovněž z hodnocení rizika – stanovení velikosti ztrát a odhad pravděpodobnosti ztrát. [1] 

Pro identifikaci nebezpečí bylo použito metod metod „What if“ (Co se stane když), 

která je vhodná pro evokování vhodných otázek a odpovědí a pro modelování použiji metodu 

„Ishikawova diagramu“, která je přehledná a má kvalitní vypovídající hodnotu i pro člověka 

nezasvěceného do problematiky analýzy rizik. 

Pro hodnocení rizik byla vypracována metoda FTA (Fault tree Analysis), tzv. 

stromečková metoda, pro kterou je nutná předešlá znalost nebezpečí s nejvyšší mírou rizika.  

Než ale bude možné zabývat se konkrétními metodami, je nutné projít si stávající 

úroveň bezpečnosti na letišti a vypracovat jakési hypotetické prozkoumání bezpečnostního 

systému letiště. Pro tyto účely bude na letiště nahlíženo v jistých hlediscích, které jsou 

popsány níže. 

Pro lepší interpretaci bude použito označení „narušitel“ pro osobu, která se svou 

vědomou činností bude snažit zavléct infekční biologickou látku, nebo rovnou samotnou 

infekci mezi pasažéry. Není totiž úplně přesné nazývat tuto osobu teroristou či extrémistou, 

protože důvody k tomuto chování mohou být různé. 

7.1 Hlediska strukturální a procesní 

Posuzovat bezpečnostní systém jako celek není dost dobře možné, proto se analýzy 

provádějí z různých hledisek, které nám pomáhají vyhledávání rizik konkretizovat. Hledisko 
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strukturální zahrnuje zkoumání bezpečnostního systému letiště jako objektu, který se skládá 

z několika složek, tedy překážek, které narušitel musí překonat, aby i společně s nimi prolomil 

bezpečnostní systém. Procesní hledisko v sobě zahrnuje pohled na bezpečnostní postupy 

a opatření, které upravují specifické způsoby, jakými se zabraňuje nebezpečím proniknout do 

chráněného prostoru. 

Strukturální analýza 

Pro pochopení bezpečnostní politiky letiště je nutné uvědomit si rozdělení areálu 

letiště. Letiště je rozděleno do dvou prostorů, a to veřejného a neveřejného. Část neveřejného 

prostoru je pak označena jako SRA zóna. 

Celý areál letiště je tedy rozdělen na tři bezpečnostní zóny: 

• zóna volného pohybu osob – na tuto zónu se nevztahují žádné bezpečnostní opatření. Je 

to veřejný prostor, který je však střežen kamerovým systémem a členy týmu ostrahy – 

těm je dovoleno vykázat z tohoto prostoru osoby, jež by svým chováním narušovaly 

řád letiště. Do této oblasti patří veškeré budovy a prostory vně oplocení letiště, část 

odbavovací haly, oddělena kontrolovanými vstupy do SRA. 

• vyhrazený bezpečnostní prostor - SRA – Security Restricted Area (přeloženo jako 

„oblast bezpečnostně vyhrazená“). Je to oblast, která je přísně střežena mnohými 

bezpečnostními opatřeními a její narušení by vyvolalo všeobecný poplach. Vstup do 

této oblasti je dovolen pouze osobám s platnými palubními lístky a personálu, který se 

musí prokázat „osobní identifikační kartou“ červené barvy, která je opravňuje 

pohybovat se v prostorách SRA. Na kontrolu a povolování vstupu do této oblasti 

dohlíží jednotky Ostrahy letiště. Jedná se tedy o prostory odbavovací haly za 

kontrolními vstupy a o nejbližší okolí prostoru pro nástup pasažérů a odlet letadel. 

• neveřejný prostor - do této oblasti spadá vše, co je umístěno vně oplocení letiště 

(vzletová a přistávací dráha, hangáry, budovy údržby a technického zázemí). Do tohoto 

prostoru není veřejnosti povolen přístup. Přístup je povolen pouze osobám, jejichž 

pracovní činnost je spojena s těmito prostory. 

Pro pohyb na letišti je osobám, které nejsou jen pasažéry, vystavována „osobní 

identifikační karta“ (dále jen ID karta) a vozidlům „povolení vjezdu“. Tyto karty mají žlutou 

a červenou barvu, podle toho, do jaké oblasti je pomocí nich osoba/vozidlo oprávněna 

vstoupit/vjet. Žlutá barva značí „zónu volného pohybu“  a červená neomezený pohyb (tedy 
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zóny obě). O těchto identifikačních dokumentech se dále budeme bavit jako o ID 

dokumentech. Na obrázku 15 je znázorněn areál letiště. 

 

Obrázek 15 - Mapa areálu letiště  

Areál letiště, rozdělen z hlediska strukturálního, se skládá z těchto složek 

Perimetrická ochrana letiště 

Obvod celého areálu letiště měří více než 8 km, což je bez pochyb obrovský prostor, 

který by nebyl nikdo schopný monitorovat. Na jeho ochranu je použito klasického drátěného 

plotu o výšce cca 3m, který je opatřen ostnatým drátem. V místech, kde by jeho překonání 

mohlo být snazší (brány, přilehlé budovy, jiné terénní anomálie), je plot opatřen drátem 

žiletkovým. Přesto tento plot není schopný zabránit vniknutí narušitele, který se rozhodne plot 

podhrabat, přelézt či prostříhat si v něm otvor.Vjezdy a vstupy do areálu letiště jsou hlídány 

Ostrahou letiště. Ta vpouštějí do areálu letiště jen osoby s platnou ID kartou a vozidla 

s „povolením vjezdu“. 

Rizika:  

• Nikdo není schopen uhlídat kompletně celý obvod oplocení letiště! Staví se tedy na 

předpokladu, že narušitel bude zastižen v blízkosti letadel, nebo u těch rizikových míst, 

která by mohl svou činností ohrozit. Tato místa totiž jsou samozřejmě střežena 

pečlivěji, než perimetr letiště.  

• Některé brány nejsou střeženy 24 hodin denně, tudíž může dojít k jejich narušení 

v době, kdy nejsou nikým hlídány. 

Rozšíření infekční biologické látky vně areálu letiště, který není přísně střežen tak 

jako blízké okolí odletové plochy, letadla a odbavovací prostory (tedy vzletová a přistávací 

dráha a přilehlé prostory), by nebylo příliš účinné, proto nevěnuji tomuto ohrožení přílišnou 

pozornost. 
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Plášťová ochrana budov letiště 

Budovy letiště jsou nejčastěji zhotoveny s cihel a železobetonu, k jejich prolomení by 

tedy bylo potřeba velmi hrubé síly. Letištní hala je pak zhotovena z prosklených ploch 

a ocelových nosníků a lan. Zde by prolomení nečinilo velký problém. Všechny tyto prostory 

jsou však 24 hodin denně veřejně přístupné. Proto není důvod se do vnitřku budov letiště  

jakýmkoliv způsobem dobývat. Žádná vnější zeď objektů letiště nepřiléhá přímo k SRA, 

proto se zde touto oblastní nemusíme zabývat, stejně tak ani otázkou dveří a oken se 

nemusíme zabývat. 

Rizika:  

• Pro narušitele, znalého stavebních plánů letištní haly by snadnou cestu na střechu 

letištní haly mohla představovat garážová vrata, kterými vjíždějí popeláři do vnitřního 

atria, kde jsou umístěny tyto vstupy na střechu. 

• Dále je snadným způsobem vniknout na střechu letištní haly okny v části budovy, která 

v těchto dnech patří celní správě letiště. Tato okna také nejsou nijak střežena proti 

vniku nepovolaných osob. 

Oba tyto způsoby jsou fotograficky zdokumentovány a tyto obrázky jsou přiloženy 

v příloze č. 3 jako obrázky č. 26 a 28. 

Prostorová ochrana letiště  

Prostory vně odbavovací haly jež oddělují SRA a veřejný prostor jsou: 

1. stanoviště odbavování zavazadel – zde vedou do SRA běžící pásy, na které se 

vkládají zapsaná zavazadla, která dále procházejí RTG kontrolou 

2. stanoviště odbavení pasažérů a RTG kontroly osobních věcí 

3. únikové východy z prostoru SRA, které jsou však zajištěny proti vniknutí 

a otevírají se pouze při vyhlášení poplachu  

Rizika:  

Všechny tyto „prostupy“ z veřejné zóny do zóny SRA jsou fyzicky střeženy členy 

ostrahy a vstup do zóny SRA je dovolen osobám, které k tomu mají oprávnění. Navzdory 

tomu však neexistuje v dnešní době žádný způsob detekce infikovaných osob nebo předmětů, 

která by mohla zabránit přenesení infikovaného materiálu vně střeženého prostoru. Dalo by se 

tedy říci, že proti tomuto ohrožení je ostraha bezbranná a není v její moci tomuto ohrožení 
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zabránit. Možným modelem zavlečení nákazy na palubu letadla se budeme zabývat níže. Pro 

plné pochopení závažnosti tohoto rizika, je ovšem nutné uvědomit si že není v silách žádného 

člověka ani technického prostředku zamezit proniknutí infikovaného člověka nebo materiálu 

skrz bezpečnostní opatření. 

Proces odbavení cestujících a předmětová ochrana  

Ostraha provádí kontrolu všech osob které projeví zájem vstoupit do střežené oblasti 

letiště a jejich zavazadel.  

Rizika: 

Zavazadla zapsaná : jsou to zavazadla jež se převážejí v zavazadlovém prostoru 

letadla. Pokud by se infekce šířila tak tak, že by byl biologický činitel umístěn vně tohoto 

zavazadla, pak :  

• vznikalo by tím i vysoké riziko nakažení i pro samotného narušitele, pokud by nebyl 

nějakým způsobem on sám vůči nákaze imunní. 

• přímé ohrožení by vznikalo pravděpodobně jen lidem manipulujícím s tímto 

zavazadlem, tedy personálu letiště. To by asi nebyla vhodná skupina lidí v tom případě, 

že by se narušiteli jednalo o masové zavlečení nákazy do široké populace. 

• nejlepším způsobem by bylo nechat toto zavazadlo někde odložené uvnitř odbavovací 

haly, nejlépe tam, kde se zdržuje mnoho lidí, opustit tento prostor a dálkově spustit 

zařízení umístěné uvnitř tohoto zavazadla, které by mělo za úkol rozptýlit biologickou 

látku do okolí. Proto je nutné všímat si opuštěných zavazadel! 

Nedoprovázené zapsané zavazadlo: zavazadlo převzaté k přepravě v nákladovém 

prostoru letadla a patřící cestujícímu, který zavazadlo odbavil a který není v letadle. 

• Vhodná varianta, jak minimalizovat možnost přenosu infekce na sebe sama. 

Zavazadla kabinová : jsou to věcná břemena, která si smí pasažér vzít na palubu 

letadla. Musí splňovat určitá rozměrová kriteria a také nesmí obsahovat položky, jež jsou 

z bezpečnostních důvodů zakázány (zbraně, tekutiny). Rizika pak jsou: 

• stejná jako u zapsaného 

• tehdy, kdy by si pasažér toto zavazadlo nechal na palubě letadla a sám by pak 

neodletěl. Tato možnost je však málo pravděpodobná, jelikož žádné letadlo neodletí 

dříve, než-li se zkontroluje stav pasažérů na palubě. 
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• v případě, že by narušitel nechal zavazadlo skryté někde na palubě letadla a přenášel by 

v něm biologickou látku s dlouhou inkubační dobu, pak by se mohlo stát, že by 

k nákaze pasažérů došlo až při dalším letu letadla. Tato možnost je však málo 

pravděpodobná, jelikož šance na úspěšné zavlečení nákazy tímto způsobem je příliš 

malá vzhledem k riziku, které by na sebe narušitel musel vzít. Inkubační doba je totiž 

parametrem, s kterým se u většiny infekcí nedá kalkulovat. 

Samotní pasažéři  

Jestliže by byl sám narušitel přenašečem, pak není možné žádným způsobem ubránit 

se přenesení nákazy na ostatní pasažéry či personál letiště. U většiny infekčních onemocnění 

způsobených biologickými činiteli nejsou po dlouhou dobu patrné žádné příznaky nemoci. 

A pokud si přesto někdo všimne jistých příznaků (kašel, nezvyklá barva kůže, nadměrné 

pocení), těžko v tom bude spatřovat důvod k zamezení vstupu tohoto člověka na palubu. 

Pravděpodobně už totiž byl tento člověk schopen nakazit několik dalších lidí.  

Infekce posádky letadla 

Nejsnazší cestou, jak zavléct nákazu na palubu letadla by mohlo být nakažení letušky 

či stewarda letadla (třeba věnováním parfému s rozpuštěnými biologickými činiteli). 

Procesní analýza   

Při nahlížení na bezpečnost z hlediska ohrožení biologickými látkami, není nutné 

rozebírat do detailu všechny procesní postupy při práci letištního personálu s pasažéry a jejich 

zavazadly. Je jen nutné si uvědomit, jakým způsobem se dá minimalizovat riziko přenosu 

z biologicky infikovaného materiálu na zdravé lidi.  

V případě, kdy vznikne nebezpečná situace, ve které je pravděpodobné, že došlo 

k zavlečení nákazy, jejímž původcem je biologický činitel, je nutné bezprostředně izolovat 

místo a lidi, kteří mohli přijít do styku s tímto materiálem a zjistit, zda pro tento konkrétní 

případ není vypracován pohotovostní plán (i touto problematikou se zabývá tato diplomová 

práce)  a držet se jeho pokyny. V případě, že takovýto plán není, je nutné přizpůsobit kroky 

k zvládnutí situace některému z postupů, který je svým charakterem nejblíže konkrétní 

situaci, jež je v pohotovostním uvedena, nejblíže.  

Pro lepší srozumitelnost budeme v této práci nazývat místa či lidi, u nichž je 

podezření, že se dostali do styku s infekčním biologickým materiálem, jako „místa, či lidech 

s podezřením“.  
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Procesní analýza se skládá z těchto složek 

Vzlet, přistání a parkování letadla 

Letadlo s podezřením nesmí vzlétnout ze vzletové a přistávací plochy. Pokud už se tak 

stalo, nesmí přistát na území jiného státu a je-li to možné, vrátit se na místo odletu. Není-li 

možné, aby se letadlo vrátilo, je nutné uvědomit cílové letiště o vážnosti situace a ujistit se, že 

budou provedena nejnutnější bezpečnostní opatření. 

Dále informujeme i posádku letadla, ale s ohledem na to, aby na palubě nevznikla 

panika. Personál by mohl zasáhnout v případě, že infikovaný materiál nebyl ještě „vypuštěn“, 

a tedy je v jeho moci „zpacifikovat narušitele“. V opačném případě je v moci posádky 

ochránit jen sama sebe a izolovat se kokpitu letadla od ostatních pasažérů. 

 Letadlo s podezřením, které právě přistálo, musí být navedeno do odlehlých prostor 

vzletové a přistávací plochy a nikdo z pasažérů nesmí být po nejnutnější dobu vypuštěn ven 

z letadla 

Ostatní kroky je nutné provést podle poplachového plánu  

Nástup a výstup cestujících a posádky z letadla 

 Výstup cestujících a posádky z letadla s podezřením je možný až v té chvíli, kdy na 

místo dorazí orgán ochrany veřejného zdraví. Ten rozhodne, zda je možné propustit pasažéry, 

či ne. 

Doplnění paliva, zásob a úklid letadla 

Při doplňování paliva a zásob je nutné dohlédnout na to, aby se k letadlu nemohla 

přiblížit žádná osoba, která by k tomuto neměla oprávnění. Letadlo s podezřením je nutné 

uklízet s maximální obezřetností, nejlépe za použití OOP (respirátor či oblek, je-li riziko 

přenosu dermální cestou) nebo po důkladné prověrce, která zajistí, že na palubě letadla není 

nic, z čeho by hrozilo nakažení se. 

Odbavení zásilek a pošty 

Manipulace se zásilkami musí být vždy opatrná.  Je-li zásilka opatřená označením, že 

se jedná o biologický materiál, je třeba postupovat velmi ostražitě a dbát na to, aby se zásilka 

nijak nepoškodila.  V případě zásilky s podezřením se opět musí všichni lidé a zásilky 

izolovat od okolí, pokud by přišli (byť jen málo pravděpodobně) do styku s infikovaným 

materiálem. Další postup najdeme opět v poplachovém plánu. 
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Transport nebezpečných osob, zbraní, látek a diplomatická pošta 

 Platí zde stejné zásady jako v předešlých případech. Personál, jež nakládá 

s potenciálně (ale i reálně) nebezpečnými osobami, zvířaty a materiály, musí být důkladně 

proškolen a seznámen se všemi riziky, jež tato činnost přináší, a se všemi situacemi, jež 

můžou nastat, a musí být vybaven vhodnými OOP. Biologicky nebezpečných materiálů může 

být nepřeberné množství, proto zde uvedu jen několik případů pro ilustraci : 

• Nakažení lidé, jež jsou přepravování na vzdálené místo z důvodů léčby 

• Infikovaná zvířata přepravovaná za účelem výzkumu a vývoje protilátek 

• Biologický materiál, jež může vyvolávat specifickou nákazu, ale je pro svůj účel 

používán jako léčivo  

Technická rizika a rizika spojená s projekčním řešením letiště 

 Je to například činnost pracovníků energetiky letiště, kteří mají na starost správu 

vytápěcí a klimatizační techniky letiště. Klimatizační jednotky na střeše letištní haly jsou 

obzvláště rizikovým místem, personál by tedy měl vědět o možném ohrožení a uzpůsobit 

tomu své chování a pracovní postupy. Dále se zde řadí i pracovníci restaurace uvnitř letištní 

haly, úklidové služby, údržba a personál starající se o vývoz odpadků. V příloze jsou 

přiloženy fotografie, které dokumentují místa, kterými je nejspíše možné do míst uvedených 

výše.  

Mezinárodní a politická situace 

 Pro zajištění klidné mezinárodní a politické situace je nutné nevyvolávat svým 

chováním mezinárodní a politické ohrožení. A to tak, že se budeme snažit vždy otevřeně 

komunikovat o vzniklých nebezpečích jednak na území našeho státu, ale i o nebezpečích která 

by jakýmkoliv způsobem mohla zasáhnout i území jiných státních celků. 

7.2 Analýza rizik metodou What if analysis 

Jelikož je letiště rozčleněno na jisté celky, které je nutné překonávat, není možné zcela 

vystihnout všechny možnosti a způsoby, jakými může vzniknout vážné ohrožení bezpečnosti 

letiště vlivem biologických látkek. Proto je začleněna do této analýzy i metoda What if, která 

dokáže vhodně položenými otázkami dát odpovědi tam, kde hledáme způsoby, jak zabránit 

potenciálnímu nebezpečí.  
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Jaký motiv by mohl vést narušitele k rozptýlení biologických látek na letišti? 

1. Teroristický záměr - Narušitel bude na tuto akci jistě dobře připravený 

a pravděpodobně to nebude dílo jednotlivce, ale organizované skupiny. Terčem budou lety do 

vyspělých zemí nebo zemí s vysokým turistickým ruchem. 

• Všímat si podezřelých skupinek, které se snaží navzájem komunikovat a přitom budit 

dojem, že k sobě nijak nepatří. Tito lidé budou pravděpodobně před samotnou „akcí“ 

zkoumat terén, tudíž jistou obranou vůči jejich útoku může být vystopování jejich 

záměrů dříve, než se rozhodnou je uskutečnit. 

• Chránit lety zmíněné výše 

2. Náboženský fundamentalismus - Narušitel nebude váhat obětovat svůj život, 

aby splnil svůj úkol. Cílem útoku bude pravděpodobně co nejširší zkáza, tedy lety s největším 

počtem pasažérů. Útok bude s největší pravděpodobností velmi dobře připraven, avšak 

nebude k němu použito příliš vyspělé technologie. 

• Extrémně nebezpeční lidé, chránit se vůči nim je možné jen za předpokladu, že při 

vykonávání svých záměrů učiní nějakou chybu – tito lidé totiž nejsou nijak zběhlí 

v kriminální činnosti (jako například členové teroristických skupin). Pokud se ale tento 

člověk rozhodne obětovat svůj život a současně nebude jeho konání nijak podezřelé, 

není způsob, jak této hrozbě čelit. 

3. Vyvolání masové paniky - Snahou těchto lidí by mohlo být nějakým způsobem 

poškodit určitou skupinu. Ať už leteckou společnost, letiště jako takové, stát nebo letový 

způsob dopravy vůbec. Pravděpodobně bude použito méně agresivní látky, která s sebou 

neponese ničivé následky v podobě ztrát na životech. Na druhou stranu se bude asi jednat 

o látku, která bude mít dobré vlastnosti reprodukce a šíření – tedy krátkou inkubační dobu, 

nízkou infekční dávku, vysokou schopnost rozptylu. 

• Dá se předpokládat že vyvolání masové paniky nemá za cíl příliš škodit, tedy nehrozí 

tak vysoké nebezpečí, jako v předešlých případech. Nicméně není možné tuto 

skutečnost nikterak podceňovat. Hlavní zásadou zůstává všímat si všeho podezřelého. 

4. Neznámé důvody - Těch může být velmi mnoho. Od nevinného žertu po 

krvavou touhu usmrtit co nejvíce lidí.  
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• Proti tomuto záměru není žádné obrany, protože není možné nijak předvídat chování 

narušitele, a tudíž připravit se a čelit jeho útoku. Platí zde obecné zásady ostražitosti 

a pohotovosti. 

Jak přesně by mohl vypadat materiál podezřelý z možného přenosu nákazy 

biologickými činiteli? 

Rozptýlit infekční biologické látky do okolí je možné tolika způsoby, že nelze 

jednoznačně říct, jak asi k tomuto ohrožení dojde. Nicméně je zřejmé, že pro účely rozptýlení 

infekčních biologických látek je nejvhodnější použít prášek s obsahem spór určitého 

biologického činitele. Tyto spóry jsou totiž jakási pouzdra, která pomáhají biologickým 

mikroorganismům přežívat v agresivním prostředí a teprve v hostitelském prostředí(uvnitř 

lidského organismu) začnou bujet a množit se. Není však zanedbatelná možnost použití 

aerosolu s rozptýlenými biologickými částečkami. 

• Všímat si podezřelých pytlíčků, sáčků. Ostražitě přistupovat ke všemu, co může 

obsahovat práškové hmoty (pudřenky, dehydratované potraviny…). 

• Také mohou být podezřelé i spreje a rozstřikovače, u kterých je jakási možnost 

vlastnoručně naplnit jejich obsah. 

• Je více než vhodné vyhodnotit jako podezřelé chování snahu rozsypávat nebo jiným 

způsobem cokoliv rozptylovat v okolí a uvnitř letištní haly. 

Jak je možné bezprostředně zasáhnout vůči osobě podezřelé ze snahy rozšířit 

biologicky nebezpečný materiál? 

• Je nezbytně nutné chránit své dýchací orgány a sliznice (oči a ústa). 

• Také je dobré chránit svou pokožku, hlavně pak ta místa, která jsou jakýmkoliv 

způsobem porušena. 

• Narušitele je nutné pacifikovat a počínat si tak, aby, pokud možno, nebyla vyvolána 

panika 

• Podezřelý materiál, osobu narušitele i všechny osoby, jež přišly do styku s podezřelým 

materiálem, je nutné izolovat od okolí. 

Jakými způsoby je možné rozptýlit biologické látky v areálu letiště? 

a. Manuálním rozptýlením uvnitř odbavovací haly 

• Málo pravděpodobné – narušitel výrazně ohrožuje i své vlastní zdraví 
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• Není těžké tuto činnost odhalit a včasně přerušit 

b. Vsypání prášku do vstupů klimatizačních jednotek umístěných na střeše letiště 

• Nejnebezpečnější způsob rozptylu – při vhodné rozptylové dávce je vysoká 

pravděpodobnost nakažení většiny lidí uvnitř odbavovací haly. 

• Foto klimatizační jednotky - Příloha č. 3, obrázek č.  25 

c. Infikování zdroje pitné vody letiště 

• Málo pravděpodobná alternativa – příliš náročná, a přičemž a postiženými by se stali 

jen konzumenti pitné vody z vodovodu letiště. 

d. Vpuštění infikovaného hmyzu (vektoru) do prostor letiště 

• Nespolehlivý způsob – výsledek není garantován a k nakažení většího počtu lidí je 

třeba i většího počtu vektorů, což poté jistě vyvolává otázky „Kde se tady ta havěť 

bere“ a to by mělo být bezpečnostním složkám podezřelé a důvodně se obávat že hrozí 

veřejné ohrožení. 

e. Rozptyl za pomocí trhaviny, či jiného nosného media (stlačený plyn, větrák)  

• Opět velmi náročný způsob, nicméně velmi efektivní – Je-li expanze (plynu, prachu, 

kapalin) s malými ztrátami na životech, je pak velmi podezřelé, že by výbušnina 

neměla za účinek větší destrukci, a proto by se měla ihned zvažovat možnost, zda nešlo 

o rozptyl infikovaných biologických látek. Pokud by nebyla použita trhavina, pak by 

přinejmenším budilo pozornost toto zapomenuté zavazadlo. 

7.3 Modelování rizik Ishikawovým diagramem 

Tento diagram navrhl japonský statistik Kauro Ishikawa, poprvé jej představil na 

Tokijské universitě r. 1943. Diagram svým tvarem připomíná rybí kost, proto je také znám 

pod názvem „rybí diagram“. 

Ishikawův diagram je vhodnou metodou pro schematické znázornění a rozčlenění 

akčních veličin. V oblasti prevence rizik se díky němu dají přehledně seřadit a začlenit 

všechny identifikované zdroje rizik a znázornit jejich vzájemné vazby. 

Ishikawův diagram je vypracován jako obrázek 16 pro proces odbavování cestujících. 
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7.4 Modelování rizik metodou FTA (Fault Tree Analysis)  

Metoda FTA, spolu s metodami ETA, FMEA, FMECA, patří mezi tzv. „stromečkové 

metody“. FTA nese název Strom poruch. Tato metoda byla vyvinuta pro potřeby 

elektrotechniky, rozvíjena v letectví a široké použití nalezla v jaderné energetice. [1] 

Strom poruch je logický graf, který slouží k odhalení cest, kterými se mohou 

v systému šířit poruchy. Jde o postup deduktivní, vychází se z přesně definované konečné 

poruchy – vrcholové události – tzv. „top event" a hledají se příčiny nebo souběhy 

příčin(rozvíjejí se scénáře), které mohou konečnou událost způsobit. [4] 

Pro účely této diplomové práce bude za vrcholovou událost stanoveno :  

Rozšíření B-agens v areálu letiště. 

Pro správné čtení a pochopení diagramu je nutné znát symboly logických členů 

i ostatní grafické symboly, které se při práci s diagramem používají. Tyto symboly a jejich 

funkce v diagramu jsou uvedeny v přílohové části jako Příloha č.1   

Při znalosti pravděpodobností výskytu jednotlivých událostí (poruch) je možné 

kvantifikovat i celkovou pravděpodobnost vzniku vrcholové události. Z těchto hodnot pak 

snadno určíme, která z příčin bude nejspíše vést k vzniku vrcholové události a tedy, které 

příčiny jsou pro nás nejnebezpečnější a je pak nutné jim věnovat patřičnou pozornost. 

Vzhledem k tomu, že neexistují statistické údaje o těchto vlivech (a to díky jejich malé 

pravděpodobnosti), nezbývá, než všechny dílčí události hodnotit stejnou měrou. [1,4] 

Samotný diagram je pro přehlednost rozdělen na dva listy s příslušnými odkazy. List 

č. 1 je vložen jako obrázek 17 a list č. 2 jako obrázek 18. 
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Obrázek 16 - Ishikawův diagram - kontrola pasažérů při odbavování 
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Obrázek 17 - Diagram metody FTA, list 1 
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Obrázek 18 - Digram metody FTA, list 2 
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8 Srovnání s tuzemskými mezinárodními letišti 

Data v oblasti ochrany proti biologickým činitelům jsou citlivými a vysoce 

utajovanými interními a žádné letiště neposkytuje tyto informace veřejnosti. Důvodem je 

snadné zneužití těchto informací. Je ovšem zřejmé, že investiční náklady nutné k pořízení 

prostředků ochrany proti biologickým látkám jsou příliš vysoké, a tedy jejich pořízení není 

prioritou žádného mezinárodního letiště.   

Byla kontaktována všechna tuzemská mezinárodní letiště a některé z největších 

zahraničních letišť s prosbou, zda by nemohla pro účel zpracování této diplomové práce 

poskytnout nějaké informace týkající se jejich bezpečnostních opatření proti bioterorismu.  

Např. mezinárodní letiště Charlese de Gaullea z Francie ve své odpovědi potvrdilo, že 

tyto informace jsou příliš citlivé a nemohou být zveřejněny. Konkrétnější informace však byla 

poskytnuta mezinárodním letištěm Brno Tuřany. 

8.1 Brno Tuřany 

V případě zavlečení biologických látek by se postupovalo podle Letištního 

pohotovostního plánu, jelikož bioterorismus spadá podle místního LPP pod činy nezákonného 

vměšování, řízení akce by spadalo pod PČR. 

Informovanost zaměstnanců v oblasti rizik je zajištěna pravidelným školením na LPP, 

informovanost o rizicích látek mají členové HZS letiště. 

V případě potvrzení infekce u zajištěných osob či materiálu by se muselo postupovat 

operativně ve spolupráci se složkami IZS. Tedy vyčlenění některé z místnosti pro karanténní 

účely a komunikace dalších postupů s orgány ochrany veřejného zdraví. 

Existuje tedy připravenost a vědomí rizik spojených s biologickými činiteli. 

8.2 Praha Ruzyně 

Na letišti Praha Ruzyně bylo v minulých letech prováděno bezpečnostní opatření 

plynoucí z možnosti přenosu nemoci SARS. Všichni pasažéři letadel, jež přilétaly z vysoce 

rizikových oblastí, museli být podrobení zdravotní prohlídce a vyplnit formulář na základě 

rozhodnutí pražského hygienika Polaneckého. Pasažérům byly rozdávány informační letáky 
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o SARS a zvláště cestující z jihovýchodní Asie byli upozorněni na projevy onemocnění 

a nutnosti sledovat svůj zdravotní stav.  

Dále byly vydány tyto pokyny : 

V případě podezření bylo staveno nařízením hlavního hygienika města Prahy přistavit 

k letu sanitní vozidlo a převézt nemocného na infekční oddělení Fakultní nemocnice Bulovka. 

Ostatní osoby, jež přišly s nakaženým do styku, musely být požádány o adresu pobytu po 

následujících 14 dnech a v případě zdravotních komplikací se sami přihlásit. 

U personálu letiště je nutné všímat si těchto příznaků: 

• teplota vyšší než 38 °C 

• jeden nebo více dýchacích příznaků - kašel, dechová nedostatečnost, ztížené dýchání 

Letecký personál při zjištění uvedených potíží u sebe nebo u pasažérů během letu 

z uvedených destinací, ale i z návazných tras,  ihned uvědomí cílové letiště a následně 

zdravotníky.Nemocný by měl být oddělen od ostatních už během letu, po příletu neprodleně 

oddělen od ostatních cestujících,  předán lékařskému personálu letiště. Ostatní cestující 

a personál musí být neprodleně informováni o možném případu SARS a požádáni o adresu 

pobytu následujících 14 dnů a přihlásit se při uvedených potížích. Standardně není třeba 

žádných vyšetření ani podávání léků předem. V suspektních případech při onemocnění 

následně provede letištní personál dezinfekci letadla podle WHO Guide to Hygiene and 

Sanitation in Aviation. 

SARS může probíhat i s dalšími syndromy, včetně bolesti hlavy, svalové ztuhlosti, 

ztráty chuti k jídlu, neklidu, zmatenosti, vyrážky, průjmu. 

 

Potvrdilo se, že tato oblast je vysoce citlivou a veškeré informace spojené 

s bezpečnostními opatřeními mohou být stejně snadno využity k lepší připravenosti, ale 

i zneužity pro nezákonnou činnost. V následující kapitole je proto uvedeno několik principů 

a opatření, které by mohly vést k zvýšení stávající bezpečnosti na Letišti Leoše Janáčka. 
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9 Návrh bezpečnostních opatření 

Z analýz vypracovaných ve čtvrté kapitole vyplynulo několik kritických míst 

bezpečnostní ochrany proti biologickým látkám na letišti. Je jisté, že nelze navrhnout 

komplexní soubor bezpečnostních opatření, který by riziko zavlečení biologických agens 

eliminoval. Existují však opatření, která mohou toto riziko částečně minimalizovat. Tato 

opatření budou rozdělena do skupin dle typologie ochrany. Ty jsou v zásadě 4 - klasická, 

režimová, fyzická a technická ochrana před biologickými činiteli.  

Je zřejmé, že míra přijatelného rizika musí být i mírou financí, které jsme ochotni za 

zvýšení bezpečnosti vynaložit. Z toho důvodu zde budu uvádět jen ta navrhovaná 

bezpečnostní opatření, která jsou ekonomicky akceptovatelná. 

9.1 Klasická ochrana před Biologickými činiteli  

Tato kategorie v sobě zahrnuje ochranné vlastnosti budov, dveří, oken a všech 

prostupů. Ochranný efekt vyplývá z nutnosti použít hrubé síly nebo technických zařízení 

k jejich překonání. V této kategorii navrhuji tato opatření : 

Zamřížování oken vedoucích na střechu odbavovací haly 

Jak již bylo uvedeno v bezpečnostní analýze, jednou z nejsnazších cest, jak se dostat 

na střechu odbavovací haly, a tedy i ke klimatizačním jednotkám, jsou okna vedoucí 

z kanceláří celní správy a okno nad schodištěm, které je však zajištěno visacím zámkem. Je na 

zvážení, zdali by nebylo vhodné opatřit tato okna mřížemi, které by zabraňovaly snadnému 

vniknutí na střechu. Fotografie těchto oken jsou uvedeny v příloze č. 3 jako obrázky č. 26 

a 28. 

Vybudování karanténní místnosti 

Tato místnost je nezbytná pro případy výskytu vysoce infekčního onemocnění, kdy 

hrozí možný přenos nákazy z člověka na člověka. Karanténní místnost by měla poskytovat 

ochranu v případě původce přenosným vzduchem a tedy splňovat tato kritéria: umístění mimo 

běžné pracovní prostory, nerozbitná a utěsnitelná okna, systém dvojích dveří, samostatný 

ventilační systém (může být i přirozený), který ale nesmí být vyveden do okolních místností, 

minimum nábytku a jen takový, jehož povrch je snadno čistitelný. 
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Veškerá manipulace a kontakt s objekty, které byly umístěny do karantény, by měli 

být prováděna výhradně s prostředky individuální ochrany. 

9.2 Fyzická ochrana před biologickými agens  

Fyzickou složku bezpečnosti reprezentují lidé, kteří mají v popisu práce střežit objekt 

letiště a jiným způsobem zajišťovat bezpečný provoz na letišti. Letiště Ostrava a.s. provozuje 

složku Oddělení bezpečnosti letiště, neboli ostrahu, svou vlastní jednotku HZS, PČR 

a Referát cizinecké a pohraniční policie. Každá tato jednotka pracuje samostatně, k jejich 

součinnosti dochází jen při aktivaci LPP. V této kategorii navrhuji tato opatření: 

Školení a výcvik těchto pracovníků o možnostech a hrozbě bioterorismu 

Pro patřičné uvědomění si rizika plynoucího ze zavlečení B-a na letiště je nutná 

informovanost zaměstnanců letiště o této problematice. Pracovník ostrahy by měl vědět, 

jakými cestami je možný přenos nákazy na člověka a jak postupovat, bude-li se někdo 

domnívat, že došlo nebo může dojít  k zavlečení nákazy. O těchto skutečnostech pojednává 

tato diplomová práce, zvláště pak aktualizace LPP, která je její součástí. 

Vybavit jednotky ostrahy a hasičů prostředky individuální ochrany 

Pro manipulaci s infikovaným materiálem je potřeba chránit si své vlastní zdraví. 

Existuje mnoho prostředků individuální ochrany (dále jen „PIO“), které je vhodné poskytnout 

osobám vystavujícím se nebezpečí nákazy. V mnohých případech postačí jen rouška 

(k ochraně dýchacích cest), rukavice a ochranné brýle. Vhodné je chránit i pokožku, zvláště 

pak v místech, kde došlo k porušení její integrity.  

9.3 Režimová ochrana před biologickými agens 

Zde jde především o stanovení vhodných pracovních postupů, systémů řízení 

a souboru činností, které budou efektivně využívat potenciálu fyzických složek bezpečnosti. 

Je zřejmé, že stávající postupy, činnosti bezpečnostních složek jsou navrženy tak, aby jejich 

účel byl maximální úroveň bezpečnosti. Přesto se rizika na letišti velmi rychle vyvíjejí a mění, 

a tak nezbývá než podrobovat tyto systémy kritickému zkoumání a také je ve vhodných 

časových intervalech inovovat. Důvodem může být i například to, že čím déle je nějaký 

systém uplatňován, tím snažší je tento systém vypozorovat a případně i obejít nebo zneužít. 

V této kategorii navrhuji tato opatření:  
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Celodenní hlídání všech bran  

Je několik vozových bran vedoucích do SRA, některým však není přikládána příliš 

velká pozornost díky jejich různé vzdálenosti od centra letiště. Není nutné střežit brány, které 

se ve večerních hodinách nepoužívají, fyzicky je možné vybavit tyto brány kamerovým 

systémem, který bude nepřetržitě monitorovat dění v okolí bran. 

Zpřísnit kontrolu nedoprovázených zapsaných zavazadel  

Nedoprovázené zapsané zavazadlo je jednou z nejsnazších cest, jak dostat na palubu 

infekční materiál a nebýt přímo ohrožen v době jeho aktivace. Proto by tato zavazadla měla 

podléhat důslednější kontrole než je tomu doposud. 

Vypracování metodického postupu v případě výskytu přenosného onemocnění. 

Tento postup je součástí přílohy této diplomové práce jako příloha č. 2 a bližší 

podrobnosti a informace o ní jsou uvedeny v následující kapitole. 

Kontrola odpadkových košů a pohozených předmětů 

Je žádoucí věnovat zvýšenou pozornost odhozeným nebo „zapomenutým“ předmětům, 

protože mohou obsahovat původce infekčních onemocnění, nebo již infikovaný materiál. Tato 

kontrola by se měla provádět zejména v odbavovací hale po každém odletu letadla a na palubě 

letadel po jejich příletu a vystoupení cestujících. 

9.4 Technická ochrana před biologickými agens 

Technické prostředky mohou v některých případech suplovat funkci osob fyzické 

ochrany, ale také jejich funkci doplňují a zefektivňují – těžko bychom si dnes dokázali 

představit detekci nebezpečných předmětů při odbavovací kontrole bez rentgenu a detekčního 

rámu. Často je jejich pořízení velmi nákladné, ale jejich cenu kompenzuje rapidní zvýšení 

úrovně bezpečnosti. V této kategorii navrhuji tyto opatření: 

Filtry do klimatiza čního zařízení  

Existují typy filtrů, které jsou schopny bezpečně jímat bakterie – HEPA a dokonce 

i viry (ULPA). 

HEPA(High Efficiency Particulate Air) filtr byl původně vyvinut pro vojenské účely. 

Jde o filtr zachycující s vysokou účinností (99,9%) i nejmenší prachové částice o velikosti 
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0,3µm. Pro ilustraci těchto velikostí je zde vložen obrázek 19 Některé typy těchto filtrů je 

možné místo výměny vyprat proudem vody. 

HEPA filtr, který je vyobrazen na obrázku 20,  může být i třívrstvý. Základem je 

harmonikově složená textilie s velkým povrchem. Vrstva vláken na povrchu filtru zachycuje 

částice prachu s velikostí > 0,3 µm. Poslední vrstva má za úkol absorbovat pachové látky. 

Takovéto filtry by bylo možné nainstalovat do klimatizačních jednotek v místech 

jejich nasávání vzduchu. Tak by se minimalizovalo riziko spojené s vsypáním/vpuštěním 

infikovaného prášku/aerosolu do klimatizace. Každý filtr se ovšem postupem času zanáší 

a ztrácí svou pohlcovací schopnost, proto by muselo být nalezeno takové řešení, které by 

umožňovalo jeho výměnu či obnovu. [24] 

 

Obrázek 19 - Srovnání velikosti částic 

  

Obrázek 20 - Filtr HEPA 

Vysoce účinné aerosolové ULPA filtry mohou mít účinnost až 99,999995 %. Jejich 

použití je však pro klimatizační techniku speciálních lékařských zařízení, než pro tak velké 

objemy vzduchu, které je nutné přenášet, jako je tomu v případě letiště. Přesto je UPLA filtr 

jediný způsob, jak odfiltrovat ty nejmenší částice, jakými jsou například viry. Výběr filtrů se 

pak řídí podle tabulky na obrázku 21. [24] 
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Obrázek 21 - Rozdělení a značení filtr ů podle odlupčivosti 

Čidla pohybu podél perimetru 

Není možné uhlídat celý prostor perimetru letiště, proto doporučujeme zabudování 

detekčních čidel namontováním na konstrukci plotu. Tato čidla jsou schopna vnímat vibrace 

v okolí plotu, a tak zaregistrovat pokus o jeho přestřižení nebo přelezení a odlišit vibrace 

způsobené povětrnostními vlivy. 

Prostředky pro dezinfekci, dezinsekci, deratizaci (dále jen „DDD“)  

Při výskytu infekčního materiálu je nutné, ihned po jeho odstranění, dekontaminovat 

okolí nálezu tohoto materiálu a také veškeré osoby, zvířata i věci, které přišli s touto látkou do 

styku. Proto je třeba vytvořit zásoby těchto DDD prostředků. Dezinfekce je očista od 

choroboplodných zárodků, dezinsekce od hmyzu a deratizace je očista zaměřena proti 

hlodavcům. [9] 

Garážová vrata do vnitřního atria 

Tato vrata slouží převážně pro vjezd technických služeb do vnitřního atria. Do tohoto 

atria ústí východy z letištní restaurace, kotelny a také nouzový východ z prostoru pro 

odbavené pasažéry. Z tohoto atria je také jediný oficiální vstup do prostoru střechy letiště. 

Tato garážové vrata jsou otevírána zevnitř po přivolání obsluhy.  

Bylo by vhodné zajistit, aby otevírání těchto vrat byl vždy přítomen pracovník ostrahy, 

nebo aby otevření vrat předcházela vizuální kontrola osoby, která se dožaduje vstupu či 

vjezdu. 
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Termické kamery snímací teplotu pasažérů 

V mezinárodních letištích po celém světě (Peking, Paříž, Moskva…) bylo v minulých 

letech úspěšně použito termokamer, které pomáhaly odhalovat, zda pasažéři, kteří přilétali ze 

zemí ohrožených virovým onemocněním SARS, nejsou nakaženi tímto virem. Průvodním 

jevem této nemoci je totiž zvýšená tělesná teplota, kterou jsou schopny tyto termokamery 

zaznamenat. V případě nadlimitních výsledků alarmuje systém mimořádnou situaci. Kamery 

jsou nastaveny na 37 ºC, jakmile pasažér tuto teplotu překročí, zdravotníci osobu odchytí 

a změří mu teplotu v ušním bubínku a dále provádějí následná vyšetření. 

Vědecké studie ale dokázaly, že použití těchto termokamer by bylo účinnou ochranou 

v případě nakažení pasažérů jen těmi onemocněními, při kterých k dochází vylučování virů 

teprve poté, co se u něj začnou projevovat klinické příznaky, a to právě jen zvýšení 

teploty.Tímto způsobem by bylo možné detekovat jen asi 10 % nakažených osob. Na obrázku 

22 je uveden příklad použití termokamer na letištích.  

  

Obrázek 22 - Instalace termokamer na letišti [34] 

Zajistit kamerové monitorování střechy letiště 

Jak již bylo zmíněno, je střecha velice citlivým místem letiště. Proto by měly být 

nainstalovány bezpečnostní kamery, které by monitorovaly dění na střeše, případně kamery, 

které by reagovaly na pohyb po střeše odbavovací haly.  

Detektory biologických látek 

Jsou vyvinuty metody, jak detekovat přítomnost biologického materiálu v relativně 

krátkém čase. Jde o specifické a nespecifické určení. 
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Nespecifické určení nám pomůže zjistit, zda je ve vzduchu rozptýlena organická nebo 

neorganická částice. Toto zařízení pracuje například na bázi laserového paprsku, který 

skenuje podezřelý mrak. V takovém případě nezjistíme o jakou látku se jedná, pouze je-li 

přítomná či nikoliv.  

Specifická detekce je možná na základě speciálních prostředků, které fungují tak, že 

roztok vzorku kápneme na destičku tohoto prostředku a posléze se nám v další destičce objeví 

znaménko „+“ – pozitivní vyhodnocení nebo „-„ – negativní vyhodnocení. Tato detekce nám 

může pomoci, chceme-li určit původce. V této kategorii jsou na trhu tyto dva diagnostické 

přístroje. Jsou jimi R.A.P.I.D. ® System a RAZOR® EX System.Oba tyto produkty uvedla na 

trh společnosti Idaho Technology’s BioDetection. Jedná se o doposud nejrychlejší přístroje na 

světě v oblasti detekce rizikových biologických agens, samozřejmě vyjma profesionálních 

biologických laboratoří. Jedná se tedy o tyto dva výrobky. 

R.A.P.I.D.® System  

Ruggedized Advanced Pathogen Identification Device (R.A.P.I.D.®) je přenosný PCR 

sytém běžící v reálném čase, který byl sestrojen k identifikaci biologických agens. Díky jeho 

robustnímu provedení, vysoké spolehlivosti a přesnosti je součástí vybavení jednotek 

amerického ministerstva obrany a jiných milicí. R.A.P.I.D. ® je ideální náhražkou 

profesionálních biologických analytických laboratoří pro případy polních nemocnic.  

Toto zařízení, vyfoceno na obrázku 23, je schopno identifikovat patogeny v relativně 

krátké době po aplikaci vzorku a vody. R.A.P.I.D.® se poté připojí na jakýkoliv osobní 

počítač s předinstalovaným softwarem a následně analyzuje a vyhodnotí vzorek. Výsledek je 

poté zobrazen na obrazovce počítače. Práce s tímto zařízením nevyžaduje příliš náročnou 

znalost systému ani trénink. [27] 

 

Obrázek 23 - R.A.P.I.D.® System s připojeným přenosným počítačem [27] 
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RAZOR® EX System  

RAZOR EX systém detekuje a identifikuje B-a pomocí velmi přesné technologie PCR 

analýzy stejně jako R.A.P.I.D. Narozdíl od R.A.P.I.D.u je RAZOR navržen (spíše než do 

polních nemocnic) přímo do první linie – je totiž plně kompaktní, odlehčený a sestrojen tak, 

aby byl odolný proti poškození a co nejméně závislý na externích zařízeních. Dále je snadno 

ovladatelný i za použití osobních ochranných prostředků i za extrémních podmínek. Na rozdíl 

od R.A.P.I.Du je tedy obohacen o barevnou LCD obrazovku, akumulátor a komunikace je 

také možná pomocí Bluetooth rozhraní. Pro identifikaci je i zde použito metody jednostranné 

PCR analýzy. Obrázek 24 ukazuje jak tento přístroj vypadá. 

 

Obrázek 24 - zařízení typu RAZOR EX [27] 

Tyto přístroje jsou vysoce profesionální a sofistikovaná zařízení, proto jejich cena není 

nejmenší, řádově několik set tisíc korun, jejich investice by tedy pravděpodobně byla pro 

letiště nerentabilní.  

Všechny tyto metody a přístroje však lze použít pouze ve chvíli, že již došlo 

k ohrožení biologickými agens nebo toto ohrožení předpokládáme. Nelze tedy používat 

žádnou z doposud dostupných metod pro kontinuální detekci biologických látek v ovzduší. 

[27] 

Je zřejmé, že realizace všech těchto bezpečnostních opatření by sebou nesla nemalé 

investiční náklady. Nezbývá tedy, než aby vedení letiště zhodnotilo, do jaké míry je možné 

z jejich zdrojů pokrýt náklady na realizaci některých opatření a která to budou. Některá 

opatření sebou naopak nenesou téměř žádné investiční náklady– jedním z nich je aktualizace 

LPP, která je součástí této diplomové práce. Toto bezpečnostní opatření je vhodné právě pro 

zvýšení připravenosti a uvědomělosti zaměstnanců o hrozících rizicích. 
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10 Aktualizace Letištního pohotovostního plánu  

Povinnost vypracovávat LPP byla již zmiňována v druhé kapitole. Letiště Ostrava a. s. 

má také samozřejmě vypracovaný svůj LPP. Ten je ovšem interním dokumentem, určeným 

pro vlastní potřebu a obsahuje informace, které by mohly být zneužity. Proto zde LPP nebude 

uveden, pouze nově vypracovaná aktualizace LPP ve smyslu této diplomové práce. 

LPP Letiště Ostrava a.s. řeší několik MU, které by mohly nastat a zefektivnit tak různá 

mimořádná opatření, která musí být ve velmi krátkém časovém intervalu přijata. Pro přijetí 

těchto opatření je nutná koordinace a informovanost všech zasahujících složek. Pro tuto 

koordinaci je ustanoven Krizový štáb, jehož členy jsou vedoucí složek, které mohou při 

vzniklých MU zasahovat. Těmito složkami jsou: 

• jednotka PČR na Letišti Ostrava a.s. 

• služby řízení letového provozu 

• celní správa ČR 

• Útvar provozu letiště 

• jednotka hasičského záchranného sboru na Letišti Ostrava a.s. 

• Oddělení bezpečnosti letiště 

Dále je součástí LPP letiště Ostrava a.s. kapitola „Hlášení mimořádných událostí“, ve 

které jsou uvedena důležitá telefonní spojení, která je nutné kontaktovat při různých 

mimořádných situacích  [22] 

Následuje pak rozdělení MU a ustanovení, kdo je velitelem zásahu při konkrétních 

MU.  

Kapitola pátá pak obsahuje schémata informačních toků pro konkrétní MU a základní 

činnosti zasahujících složek. V závěru jsou uvedeny důležité kontaktní informace, cvičení 

nutná k ověřování řešení jednotlivých typů MU a prostor pro přílohy. 

10.1 Navrhované změny letištního pohotovostního plánu 

Konkrétní podoba aktualizace LPP je součástí přílohy této diplomové práce jako příloha č. 1, 

proto je zde uveden jen stručný výčet navrhovaných změn a také organizační schémata pro  

oba řešené případy jako obrázky 24 a 25. 
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Je vhodné doplnit seznam definic v kapitole první LPP o pojem biologičtí činitelé, aby 

bylo každému, kdo bude LPP studovat a pracovat s ním bylo zřejmé co tento pojem znamená. 

V kapitole 4.1 – Hlášení mimořádných událostí jsou v současném LPP uvedeny 

instituce a jejich telefonní spojení, které je nutné kontaktovat při konkrétních MU. Proto je 

zde nutné doplnit telefonní kontakt na Krajskou hygienickou stanici Moravskoslezského kraje 

pro případ ohrožení biologickými činiteli. Ta je totiž schopná podat kvalifikované informace 

a rady, případně žádoucí postupy a chování. Také přítomnost člena KHS je nezbytná pro 

řešení MU ohrožení biologickými činiteli, zvláště pro provedení hygienicko-

epidemiologických opatření. 

Ve stejné kapitole je níže graficky znázorněno, co vše spadá do Protiprávních činů 

proti civilnímu letectví, řešených LPP. Ohrožení biologickými činiteli rovněž spadá mezi 

protiprávní činy proti civilnímu letectví, a tak byl i tento diagram doplněn o jednu větev. 

Kapitola 4.5 LPP mimo jiné řeší velení při zásazích při jednotlivých typech MU. 

Ohrožení biologickými činiteli je MU, při které bude velitelem zásahu PČR. Proto byl 

diagram doplněn v kapitole 4.5.2  právě o tuto větev. 

Pátá kapitola LPP řeší, jakým způsobem bude probíhat komunikace a koordinace mezi 

zúčastněnými zasahujícími složkami při vzniklé mimořádné situace. Pro účely této diplomové 

práce jsem vypracoval dvě schémata informačních toků, a to pro MU nalezení objektu 

(materiál nebo osoba) s podezřením, že jde o nakažlivý objekt v prostorách letiště a jeho okolí 

a nalezení objektu (materiál nebo osoba) s podezřením, že jde o nakažlivý objekt na palubě 

letadla nebo infikovaném objektu v letadle, které právě přilétá. Tyto dvě stanovené MU jistě 

nejsou jediné možnosti jaké můžou nastat v souvislosti s ohrožením biologickými činiteli, ale 

jsou to ty nejpravděpodobnější. Dále, je dle jejich vzoru možné aplikovat tato opatření 

i v jiných případech za cenu případných drobných modifikací. Tato část aktualizace LPP je 

stěžejní, protože díky těmto schématům lze rychle a efektivně zvládnout MU tohoto 

charakteru. Proto jsou obě schémata součástí této diplomové práce jako obrázky 25 a 26. 

V schématech se používá zkratek vytvořených zhotovitelem LPP, tyto zkratky jsou uvedeny 

v příloze č. 4.  

V kapitole 5.8.3 je k nalezení tabulka kontaktů na úřady, jež mají jakoukoliv spojitost 

s řešením MU na letišti. Z nově řešených MU vyplývá jistá angažovanost složek KHS. Proto 

byla tato tabulka kontaktních údajů doplněna o údaje vztahující se na Krajskou hygienickou 

stanici Ostrava. 
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Obrázek 25 - Schéma informačního toku při MU 1 
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Obrázek 26 - Schéma toku informací při MU 2 
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11  Závěr 

Při zpracovávání této diplomové práce vyplynulo hned několik postřehů, které se 

pokusím shrnout v tomto závěru. 

Kapitola druhá řeší současný stav zákonů vztahujících se na problematiku řešenou 

touto prací. Hlavní nedostatek je v jejich zastaralosti. V oblasti biologických látek je právní 

rámec nedostatečný a je stále ve vývoji. Je nezbytné pružně reagovat a vhodně tyto zákony 

novelizovat. 

Letiště Leoše Janáčka Ostrava není připraveno na stav biologického ohrožení, jak 

ukázaly bezpečnostní analýzy rizika. Ovšem nejinak je tomu na ostatních mezinárodních 

letištích po celém světě. Ochrana proti biologickým choroboplodným organismům je 

nejkomplikovanější ochranou vůbec a vyžaduje nejvyšší investiční náklady pro jejich 

realizaci. Spolehlivé detektory neexistují a ty, které jsou na trhu, jsou teprve ve fázi vývoje 

a jsou velmi drahé. Bohužel není způsob, jak zaručeně detekovat přítomnost infekčních 

biologických látek v prostoru. Jejich detekce je možná až během 15-30 minut. První klinické 

příznaky nemoci, která je vyvolána použitými biologickými činiteli jsou prvním spolehlivým 

alarmem. Tyto klinické příznaky jsou však patrné až po uplynutí inkubační doby - několik 

hodin až týdnů po styku biologického činitele s vnímavým jedincem. Pro tuto velice dlouhou 

dobu nemůžeme diagnózu nemoci nazývat detekcí v pravém slova smyslu. 

Jedinou snahou, jak zamezit nebo omezit jejích šíření je sledování průvodních jevů, 

které jsou s tímto jevem spojeny, ty však mnohdy nejsou nijak průkazné. Přesto je, dle mého 

názoru, lépe vyvolat několik planých poplachů, než nechat jedenkrát proniknout nebezpečné 

biologické činitele mezi pasažéry, a tím ohrozit životy cestujících a posádky letadla, ale také 

národní, a dokonce i celosvětovou bezpečnost. Z modelové situace případové studie 

v kapitole  Scénář havárie - Zavlečení biologické nákazy na letiště jasně vyplývá, že jediný 

takovýto útok by mohl znamenat kolaps celého systému. Hrozba biologických látek je tedy 

sice skrytá, ale je skutečná a nestačí jen doufat, že se tato zbraň nedostane do nesprávných 

rukou. Připravenost na toto riziko by měla být cílem managementu každého centra, kde 

dochází ke kumulaci většího počtu lidí – ten je totiž pomyslným magnetem osob, jež pro své 

účely používají zastrašovacích až vojenských metod.  

Díky bezpečnostním analýzám, znalosti charakteru biologických činitelů a provozu 

Letiště Leoše Janáčka jsem se pokusil vyhledat možná rizika. Navrhl jsem komplexní 
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bezpečnostní opatření, která by měla zjištěná rizika patřičně minimalizovat. Návrh těchto 

opatření je řešen v kapitole deváté. Jedním z těchto opatření je aktualizace LPP, kterou jsem 

nejen navrhl, ale pokusil se ji i vytvořit v této diplomové práci. 

Aktualizace se skládá z několika drobných formálních změn, ale také z doplnění dvou 

MU, se kterými se v dřívější verzi LPP nepočítalo. Pro tyto MU byla vypracována schémata 

informačních toků – jakési metodické postupy pro zasahující jednotky. Pro zavedení 

Aktualizace LPP je nutné přijmout některá bezpečnostní opatření navrhovaná v této 

diplomové práci, dále seznámit pracovníky všech zainteresovaných složek o důvodech 

a principech těchto opatření a v neposlední řadě provést zkoušení a cvičení navrhovaných 

postupů při MU. Aktualizace LPP je řešena v kapitole desáté, kompletní podoba této 

aktualizace je vložena v přílohové části jako příloha č. 1. 

Cílem této diplomové práce je analýza stávající ochrany a připravenosti na případné 

ohrožení letiště Leoše Janáčka Ostrava biologickými látkami. Tuto analýzu jsem provedl  

díky rozboru charakteristik a chování biologických látek a stávajících bezpečnostních opatření 

na letišti. Vykrystalizovalo se několik postřehů, které jsem rozvíjel v této diplomové práci 

a shrnul v této kapitole.    

Nemyslím si, že navrhovaná bezpečnostní opatření by byla schopna eliminovat riziko 

ohrožení biologickými činiteli na letišti. Přesto se nelze spoléhat, že se právě letiště nestane 

cílem takového útoku. Mezinárodní letiště by měla být jedny z prvních institucí, které by 

měly v tomto směru vyvíjet co možná nejvyšší aktivitu. V této diplomové práci je nastíněno 

jakým směrem by tato aktivita měla směřovat. A také, co by se mohlo stát, kdyby hrozbě 

biologických činitelů nebyla věnována žádná pozornost a bylo těchto prostředků použito 

s patřičným úmyslem a silou. Na prevenci těchto závažných jevů se musí podílet skupiny 

odborníků s technickým i medicínským zaměřením. 
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Seznam použitých zkratek 

 

české zkratky 

Zkratka Výraz 

aj. a jiné(á,ý) 

cca přibližně 

Čl. článek  

ČR Česká republika 

ČSL Česká správa letišť 

DDD dezinfekce, dezinsekce, deratizace 

ES Evropské společenství 

HZS hasičský záchranný sbor 

IZS integrovaný záchranný systém 



 

 

L14,17,18 Letecký předpis číslo 14,17,18 

LBP Letištní bezpečnostní program 

LPP Letištní pohotovostní plán 

mj.  mimo jiné 

MU mimořádná událost 

NBP Národním bezpečnostním programu ochrany civilního letectví  

 České republiky před protiprávními činy 

NPBV Národní program bezpečnostního výcviku v civilním letectví České  

 republiky 

NPŘK Národním programem řízení kvality bezpečnostních opatření  

 v civilním letectví České republiky 

OOP osobní ochranné prostředky 

PČR Policie České republiky 

PIO prostředky individuální ochrany 

Sb. sbírky 

SÚJB Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

tj. to je 

ÚCL Úřad pro civilní letectví 

 

anglické zkratky 

Zkratka Anglický výraz Český výraz 

AIDS  Acquired Immune Deficiency Syndrome  

  syndrom získaného selhání imunity 

B-a Biological agens  biologický činitel/agens 

CBRNE Chemical Biological Radiological Nuclear and Explosive  

   Chem. Biologické Radioaktivní Nukleární a Výbušné 

Doc Document  Dokument 

EU European union  Evropská unie 

FTA Fault Tree Analysis analýza stromem poruch 

GPS Global Positioning System globální polohový systém 

HEPA High Efficiency Particulate Air velmi účinný (filtr) částic ve vzduchu 



 

 

HIV Human Immunodeficiency Virus  

  virus způsobující ztrátu obranyschopnosti 

IATA International Air Transport Association  

   mezinárodní asociace leteckých dopravců  

ICAO International Civil Aviational Organization  

  mezinárodní organizací pro civilní letectví 

LC50 Lethal Concentration 50 smrtící koncentrace 50 

LCD Led Crystal Display obrazovka z tekutých krystalů 

PCR Polymerace Chain Reaction polymerová řetězová reakce 

R.A.P.I.D Ruggedized Advanced Pathogen Identification Device 

  odolné zařízení pro pokročilou identifikaci patogenů 

RNA RiboNuklid Acid  ribonuklidová kyselina 

RTG Radioisotope Thermoelectric Generátor  

   radioizotopový termoelektrický generátor 

SARS Severe Acute Respiratory Syndrome  

  závažné akutní respirační onemocnění 

SRA Security Restricted Area zóna bezpečnostně vyhrazená  

ULPA Ultra Low Penetration Air  ultra nízký průnik vzduchem 

USA United States of America Spojené státy Americké 

WHO World Health Organisation Světová zdravotnická organizace 
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Příloha č. 1 

Aktualizace letištního pohotovostního plánu 

Doplnit do definic: 

Biologičtí činitelé : Živé choroboplodné mikroorganismy schopné vyvolat masová 

infekční onemocnění nebo otravy lidí, zvířat nebo rostlin. 

4.1 Hlášení mimořádné události  

mimořádnou událost oznamte: 

v případě ohrožení biologickými činiteli  

Krajské hygienické stanici Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 

tel: 595 138 111 

 

Mimořádná událost ohrožení biologickými činiteli bude řešena jako protiprávní čin, 

jde totiž o pro společnost nebezpečný čin, dle Trestního zákona č. 140/1961 Sb. § 189 a § 

197. 

 

 

Bomba „A“  

Bomba „B“  

Únos Únos letadla za letu 

Průnik  

Hala 

Ohrožení biologickými činiteli  

Protiprávní činy proti civilnímu letectví 

A 
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4.5. Řešení mimořádné události na místě zásahu –  

4.5.2. Velitel zásahu PČR 

VELITEL ZÁSAHU 

PČR 

Bomba  „A“ 

Bomba  „B“ 

Únos Průnik 

Hala 

Ohrožení 

biologickými  

činiteli 
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 5. SCHÉMA INFORMA ČNÍCH TOK Ů PRO MIMO ŘÁDNOU 

UDÁLOST 

5.6 OHROŽENÍ BIOLOGICKÝMI ČINITELI 

 

Nalezení objektu (materiál nebo osoba) s podezřením, že se jedná o vysoce 

nakažlivou infekci, v prostorách letiště nebo jeho okolí. 
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Oznamovatel 
události

Příjemce 
události

OS ZPS

PRACOVNÍKY 
KHS 

OSTRAVA

VS / OBL

V / KŠ

DS PČR

VPL

ŘLP

Vyjíždí na 
místo přistání 
(odletu)

Doprovází 
letadlo na 
určené stání

Stanoví 
bezpečnostní 

zónu

Navádí letadlo 
na určené 
stání

Provádí 
vyšetřovatelskou 

činnost

Vyhledává další 
možné infikované 

objekty

Informuje 
posádku o 
nastalé MU

Poskytne informace 
a pokyny o žádoucím 

jednání

Vyjede na místo 
určení

Provedení patřičných 
hygienicko-

epidemiologických 
opatření

Vyvádí všechny 
osoby, které byly na 
palubě letadla do 
karanténní místnosti

Řídí se pokyny PČR

Přijímá opatření na 
vstupech letiště

Řídí a koordinuje 
další postupy

Provádí koordinaci všech 
zasahujících složek, kromě těch, 
jež nejsou v jeho kompetenci

Organizuje provoz na 
letišti, zveřejňuje 

informace veřejnosti, 
atd.  

Nalezení objektu (materiál nebo osoba) s podezřením, že se jedná o vysoce nakažlivou 

infekci, na palubě letadla nebo oznámení o infikovaném objektu v letadle, které právě 

přilétá 
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Úřad 

 

Telefon 

 

Fax 

 

E-Mail 

Ministerstvo 

dopravy 

225 131 111 225 131 184  

ÚCL 225 421 657 220 561 823 caa@caa.cz 

UZPLN 724 300 802 

724 300 810 

266 199 234 info@uzpln.cz 

ČIŽP 731 405 301  podatelna@ov.cizp.cz 

Obecní úřad 

Mošnov 

556 754 030 556 719 305 epodatelna@mosnov.cz 

SÚJB 596 782 935 596 782 934 

 

 

KHS Ostrava 595 138 111 595 138 109 podatelna@khsova.cz  
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Příloha č. 2 

Legenda pro správné čtení FTA diagramu  

Pro spojování jednotlivých události se používá logických členů, těmi jsou : 

AND – logický součet, toto hradlo znamená, že má-li nastat nadřazená událost, je 

nutná součinnost všech dílčích událostí. AND se značí takto: 

 

OR – logické NEBO, kdy stačí aktivace jen jedné z dílčích událostí, aby nastala 

nadřazená událost. OR se značí takto: 

 

INHIBIT  – omezující brána, výstupní událost nastane jen za splnění určitých 

podmínek. Tento předpoklad je právě nutný k průniku hradlem INHIBIT. Tato brána se značí 

pravidelným šestiúhelníkem. 

 

Kritérium  – diagram nutný pro zaznamenávání podmínek a omezení, které jsou 

stanoveny při aplikaci logických hradel, zvláště hradla INHIBIT 

 

 

Pro správné čtení a pochopení diagramu je nutné znát kromě symbolů logických členů 

i ostatní grafické symboly, které se při práci s diagramem používají. 

Vrcholová událost (TOP event) – Jde o událost, kterou jsme si stanovili jako 

konečný důsledek sledu události. Vrcholovou událost si volíme jako nejméně příznivý stav, 

kterému se pomocí analýzy snažíme předcházet. Vrcholová událost se vpisuje do 

obdélníkového okna. Pro přehlednost bude obdélník vyplněn sytě modrou barvou.  

  



Příloha č. 2 

   8 

Přechodové události (Intermediate event) - Příčiny, podmínky, které mohou 

nastat a jejich následkem je pak vrcholová událost. Tyto události se musejí logicky odehrávat 

v časové ose dříve, než vrcholová událost. Dílčí události se vpisují také do obdélníkového 

okna. 

 

 

Dále již nerozvíjená událost (Undeveloped event) – Takto označená událost 

není v analýze dále řešena, a to z důvodu malé pravděpodobnosti, nedůležitosti nebo jiné 

oblasti zájmů. Tuto událost značíme kosočtvercem. 

 

 

Očekávaná situace (External event) – Situace, která je očekávaná, (např. fázová 

změna v dynamickém systému), ale není sama o sobě chybou. Tato událost se značí útvarem 

znázorňující domeček 

 

Základní událost (Base event) – Základní spouštěcí událost, kterou již není možné 

dále rozvést. Tuto událost značíme kruhem. 

 

 

Informa ční diagram – Je použit pro doplňující informace. Značí se obdélníkem se 

zkosenými hranami. Tento diagram není součástí metody (běžně se nepoužívá), slouží jen pro 

přehlednost a ujasnění některých informací v diagramu.  

 

Spojovací diagram (transfer IN, OUT) – Tímto diagramem je možné odkazovat 

na jiná místa v diagramu, nebo i na jiný, samotný diagram FTA. Spojovací diagram se značí 

trojúhelníkem a vždy musí být jasné, kam tento diagram odkazuje. [4] 
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Příloha č. 3 

Fotodokumentace 

 

Obrázek 27 - Roletová vrata do atria odbavovací haly 

 

Obrázek 28 - Klimatizační jednotka na střeše odbavovací haly 
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Obrázek 29 - Okna z kanceláří Celní správy vedoucí na střechu letiště 

 

     

Obrázek 30 - Schodiště vedoucí z atria na střechu 

Obrázek 31 - Okno z chodby druhého patra příletové haly 
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Příloha č. 4 

Zkratky pro letištní pohotovostní plán 

GŘ -  Generální ředitel 

UsS -  Úsek Sekretariát 

UsB -  Úsek Bezpečnost 

UsE -  Úsek Ekonomika 

MsM -  Úsek Marketing 

UsP -  Úsek Personalistika 

UPL -  Útvar provozu letiště 

OVPL  -  Oddělení vedoucí provozu letiště 

OBL  -  Oddělení bezpečnosti letiště 

OOS -  Ostatní služby 

UH -  Útvar handling 

OVSH -  Oddělení vedoucí směny handlingu 

OOC -  Oddělení odbavení cestujících 

OONL  -  Oddělení odbavení a nakládání letadel 

USM -  Správa majetku 

OEVE -  Oddělení energetika, vodohospodářství a ekologie 

OSB -  Oddělení správa budov 

OIT  -  Oddělení správce sítě (IT) 

OLPP -  Oddělení letecko-provozní plochy 

UHZS -  Útvar hasičská záchranná služba 

OP HZS -  Oddělení prevence hasičské záchranné služby 

OS HZS -  Oddělení operační středisko hasičské záchranné služby 

MU  -  Mimořádná událost 

LBV  -  Letištní výbor pro bezpečnost 

VPL  -  Vedoucí provozu letiště  

V / KŠ -  Vedoucí krizového štábu 

OS ZPS -  Operační středisko záchranné požární služby 

VS / OBL -  Vedoucí směny OBL 

ŘLP -  Služby řízení letového provozu 

PČR -  Policie ČR 

RCCP -  Referát cizinecké a pohraniční policie 


