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ANOTACE 

 

HOLUŠOVÁ, S.: Moţnosti sniţování následkŧ bio-teroristických činŧ v rámci chovu 

hospodářských zvířat. Diplomová práce. Ostrava: VŠB - TUO, 2011 

 

Diplomová práce pojednává o biologickém terorismu a pouţití biologických agens jako 

nástroje bio-terorismu. Práce je rozdělena do několika kapitol. V počátečních kapitolách 

diplomové práce jsou  uvedeny  všeobecné  informace  o  bioterorismu,  biologických  agens  

a jimi vyvolanými nemocemi u hospodářských zvířat. V práci jsou zmapovány stavy 

hospodářských zvířat v jednotlivých krajích České republiky. Závěrečné kapitoly se zabývají 

riziky spojenými s chovem hospodářských zvířat, návrhy na jejich sníţení a legislativou, 

v rámci krizového řízení, související s touto problematikou. Výsledkem je návrh moţného 

sníţení následkŧ bio-teroristických činŧ v rámci chovu hospodářských zvířat.  

 

Klíčová slova: bioterorismus, biologická agens, hospodářské zvíře, nebezpečná nákaza. 
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HOLUŠOVÁ, S.: Possibilities of Reducing the Consequences of Bioterrorist Actions in the 

Framework of Livestock Breeding. Diplomová práce. Ostrava: VŠB - TUO, 2011 

 

The   present  thesis  deals  with  biological  terrorism  and  the  usage  of biological agents as 

 a biological weapon. The thesis is divided into several chapters; the first chapters introduce 

general information about bioterrorism, biological agents and the livestock diseases they can 

cause. Furthermore, the livestock numbers of the particular regions of the Czech Republic are 

compiled. The stockbreeding risks are discussed in the final chapters. Moreover, the crisis 

management legislation is concerned and several ideas to decrease these risks are suggested. 

Finally, the draft to decrease the consenquences of bioterrorism regarding stockbreeding is 

given.  
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1. Úvod 

Toto téma jsem si vybrala, jelikoţ si myslím, ţe terorismus je stále aktuální. Tak jako skoro 

všechno v dnešním světě se zdokonaluje, objevují se rŧzné alternativy a odvětví, není tomu 

jinak ani u terorismu. V dnešní době lze zaznamenat posun od pouţití klasických prostředkŧ 

(střelných zbraní, výbušnin a ţhářství) k zbraním hromadného ničení. A tak se nám stále více 

do podvědomí dostává nukleární a chemický terorismus. Je jen otázkou času kdy uslyšíme o 

terorismu biologickém. 

Úkolem v mé diplomové práci je zabývat se biologickým terorismem zaměřeným na chovy 

hospodářských zvířat. V posledních letech vzrŧstá obava z bioterorismu, z utajené 

modernizace a rozšiřování biologických zbraní. Diskuse o této problematice se v současné 

době přenášejí ze zpravodajských a bezpečnostních sluţeb, operativních štábŧ armád na 

civilní zdravotnická a vědecká medicínsko-biologická fóra. Ta se začínají zabývat zkoumáním 

praktických dŧsledkŧ i ochranných opatření proti rýsujícím se hrozbám biologických zbraní a 

bioterorismu.  

Řada rŧzných pŧvodcŧ mŧţe být pouţita jako biologická zbraň a kaţdý mŧţe mít naprosto 

odlišný efekt. Tyto rozdíly jsou dány rozličnou výbavou jednotlivých pŧvodcŧ: nakaţlivostí, 

inkubační dobou, délkou přeţívání ve vnějším prostředí a velikostí infekční dávky, která je 

potřebná k infikaci. Proto jsem se rozhodla tímto tématem se zabývat a pokusit se shromáţdit 

informace o moţných nemocech postihujících hospodářská zvířata, zmapovat velikosti chovŧ 

v České republice a navrhnout opatření, která by sníţila následky v případě vyvolání nákazy.  

Cílem této práce je poukázat na problematiku biologických zbraní, nastínit jakým zpŧsobem 

by se mohly zneuţít, informovat o tom, jak mohou být tyto biologické prostředky šířeny a 

hlavně upozornit na jejich nejvýznamnější zástupce.  

Vyuţití biologických zbraní pro válku a terorismus není novou myšlenkou, tento typ zbraní 

byl vyuţíván po staletí. Napadání hospodářských zvířat je jedna z oblastí biologického 

terorismu, která má za cíl odstranit zvířata jako zdroj potravy. Vymýtit tímto zpŧsobem 

velkochovy v rámci republiky by vyvolalo potravinovou krizi, zastavilo by export do 

zahraničí, uzavření hranic. To by spolu neslo i ekonomický dopad. Tomu všemu se dá 

zabránit včasnou reakcí. Proto navrhnout moţnosti sníţení následkŧ bio-teroristických činŧ 

v rámci chovŧ hospodářských zvířat má význam. 
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2. Rešerše literatury 

Zákon č. 166 ze dne 30. července 1999 o veterinární péči a o změně některých souvisejících 
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Kniha charakterizuje hlavní formy a metody biologického terorismu, zachycuje vývoj 

biologických zbraní a jejich vlastnosti, zmiňuje se i o biologických agens. Velmi detailně 

popisuje vojensky významné baktérie, viry, houby a toxiny. Uvádí principy technické a 

zdravotnické ochrany. Poukazuje na snahy o zákaz biologických zbraní a seznamuje s 

Úmluvou o zákazu výboje, výroby a hromadění bakteriologických a toxinových zbraní a o 

jejich zničení. 

 

DANEŠ, Luděk. Bioterorismus. Univerzita Karlova v Praze: Karolinum, 2003. 99 s. ISBN 

80-246-0693. 

Publikace chce seznámit čtenáře s tím, jak by mohly biologické bojové prostředky fungovat v 

rukou teroristŧ a se skutečným rozsahem a riziky případného biologického ohroţení. Vedle 

základních informací o biologickém terorismu se autor ve speciální části věnuje detailní 

charakteristice příznakŧ a prŧběhu nákaz a nemocí, které by mohly hrát významnou úlohu ve 

zločinech bioteroristŧ. 

 

PRYMULA, Roman a kol. Biologický a chemický terorismus. Praha: GRADA Publishing, 

2002. 152 s. 

Kniha pomáhá laické veřejnosti lépe se orientovat v problematice teroristického zneuţití 

biologických a chemických agens. Popisována je stávající klasifikace, nejvýznamnější 

zástupci, dŧvody, proč z celého širokého spektra biologických a chemických látek lze 

uvaţovat o poměrně omezeném mnoţství kandidátŧ pro moţné pouţití. Popisovány jsou 

moţnosti profylaktických a terapeutických opatření na úrovni individuální a kolektivní 
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ochrany. Kniha upozorňuje na rizika moţného pouţití ve válečných konfliktech a zneuţití v 

případě bioterorismu nebo chemického terorismu. 

 

SEDLÁK, Kamil; TOMŠÍČKOVÁ, Markéta. Nebezpečné infekce zvířat a člověka. Praha: 

Scientia, 2006. 167 s. ISBN 80-86960-07-2. 

Kniha přináší cenné informace široké veřejnosti, především pak chovatelŧm a majitelŧm 

zvířat a všem, kteří přicházejí se zvířaty do kontaktu. Podrobně popisuje patogenní pŧsobení 

infekcí na lidský nebo zvířecí organismus. 

 

GOPFERTOVÁ, Dana; PAZDIOLA, Petr; DÁŇOVÁ, Jana. Epidemiologie infekčních 

nemocí. Univerzita Karlova v Praze: Karolinum, 2003. 232 s. ISBN 80-246-0452-3. 

Publikace je učebnicí pro lékařské fakulty. Skládá se z obecné části, která popisuje zákonitosti 

šíření nákaz a epidemiologická opatření a v části speciální popisuje jednotlivé nákazy, které 

jsou rozděleny podle přenašečŧ. 

 

ALIBEK, Ken. Biohazard. Praha: Naše vojsko, 2002. 358 s. ISBN 80-206-0629-7. 

Kniha pojednává o největším a nejtajnějším programu vývoje biologických zbraní vyprávěná 

muţem, který ho sám vedl. Biohazard je svědectví o nejtemnějším, nejsmrtelnějším a také 

dosud nejpřísněji střeţeném tajemství Ruska. Nikdo neví o tomto úděsném experimentu s 

biologickými zbraněmi více neţ Ken Alibek.  
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3. Definice základních pojmů a zkratek 

Biologická zbraň - druh zbraní, které patří mezi zbraně hromadného ničení. Vyuţívají 

škodlivých účinkŧ biologických látek na lidský nebo jiný ţivý organismus. Skládají se z 

biologických látek a prostředkŧ jejich dopravy na cíl. Zahrnují rovněţ vyuţití infikovaných 

hlodavcŧ, hmyzu apod.  

Biologická agens -  jsou ţivé organismy – jakékoliv povahy – nebo z nich odvozený infekční 

materiál, který je určen pro vyvolání nemoci nebo usmrcení osob, zvířat nebo rostlin a jejich 

účinek závisí na schopnosti rozmnoţit se v napadených osobách, zvířatech nebo rostlinách. 

Hospodářské zvíře - zvířata vyuţívaná převáţně k chovu, výkrmu, práci a jiným 

hospodářským účelŧm, zejména skot, prasata, ovce, kozy, koně, osli a jejich kříţenci, drŧbeţ, 

běţci, králíci, koţešinová zvířata, zvěř ve farmovém chovu, ryby a jiní vodní ţivočichové a 

včely. 

Inkubační doba - Časový interval potřebný k tomu, aby se pŧvodce nákazy po vniknutí do 

organizmu hostitele pomnoţil či prodělal určitý vývoj a poté vyvolal prvé klinické příznaky 

onemocnění. 

  

 

Seznam pouţitých zkratek 

 

SVS Státní veterinární správa 

KVS Krajská veterinární správa 

NN Nebezpečná nákaza 

KI Kritická infrastruktura 
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4. Bioterorismus 

V současné době se stále diskutuje o terorismu, do popředí se dostává diskuse o reálném 

riziku zneuţití biologických agens formou bioterorismu v kterékoliv zemi na světě, ČR 

nevyjímaje.  

Bioterorismus je určitá forma zneuţití biologických zbraní. Mezi ně patří zejména bakterie, 

viry, plísně a toxiny. Cílem těchto zbraní je vyvolat infekční onemocnění či otravu lidí, zvířat 

nebo rostlin. 

 

Cílem biologického napadení chovu hospodářských zvířat a bioterorismu zaměřeného na 

hospodářská zvířata je: 

 vyvolání velkého počtu onemocnění a otrav a případně hromadnému úhynu, 

 spuštění rozsáhlých protiepidemických opatření, 

 vyvolání strachu a paniky.[20]  

 

Odpovědět na otázku, proč se pozornost teroristických skupin upíná právě k biologickým 

zbraním, je poměrně jednoduché. Patří totiţ stejně jako jaderné či chemické zbraně mezi 

zbraně hromadného ničení, mají však mnoho „výhod“. Teroristické skupiny se snaţí získat 

biologická agens z polních nebo klinických vzorkŧ materiálu, ze sbírek mikrobiálních kmenŧ, 

z výzkumných pracovišť univerzit, od komerčních dodavatelŧ biologických látek, ze 

zahraničních laboratoří nebo zvýšením virulence pŧvodcŧ metodami genetického inţenýrství.  

Cenové porovnání biologických zbraní s ostatními typy zbraní hromadného ničení jasně 

hovoří ve prospěch biologických zbraní. Zatímco na zasaţení plochy v rozsahu jednoho km
2 

je třeba v případě konvenčních zbraní vynaloţit 34 000 Kč u biologických zbraní je to 

pouhých 17 Kč (přepočteno z USD). Ne nadarmo jsou označovány jako „zbraně chudých“, 

které si mŧţe dovolit vyrábět téměř kaţdý stát. Výrobní zařízení jsou velmi obtíţně 

detekovatelná a mohou být zamaskována jako potravinářské závody, slouţící např. k produkci 

kvasinek. Další nespornou výhodou těchto zbraní je nejvyšší smrtící účinek vzhledem 

k dávce. Jestliţe výbuch tisícikilogramové atomové bomby usmrtí 23 aţ 80 tisíc organizmŧ 

a rozprášení 300 kilogramŧ nervového plynu sarinu (70 mg/m
3
) 60 aţ 200 organizmŧ, pak 

rozprášení pouhých 30 kilogramŧ spór antraxu (0,1mg/m
3
) bude mít za následek 30 aţ 100 

tisíc úmrtí. Toto všechno jsou dŧvody, proč biologické zbraně mohou být favoritem číslo 

jedna mezi prostředky teroristŧ.[12] 
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V grafu je viditelné porovnání ceny jednotlivých typŧ zbraní v přepočtu na km
2
 zasaţené 

plochy. 

 

Obrázek 1: Ceny jednotlivých typů zbraní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Biologická agens 

Biologická agens jsou ţivé choroboplodné mikroorganismy nebo jejich produkty, které jsou 

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

V naší legislativě se vedle biologických agens objevuje také širší pojem biologické činitele, 

coţ jsou nejen mikroorganismy, ale také buněčné kultury a endoparazité (včetně prvokŧ), 

které mohou vyvolat infekční onemocnění a alergické nebo toxické projevy. Aby se 

mikroorganismy mohly uplatnit jako biologická agens, musí být pro hostitelský organizmus 

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

vyvolané takovýmto patogenem se pak nazývá infekcí. Některá infekční onemocnění se dále 

mohou šířit mezi hostiteli. Tyto infekce se označují jako přenosná onemocnění a jsou 

z hlediska epidemiologického nejzávaţnější.[7]  
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5.1 Způsoby šíření 

Viry, bakterie, rickettsie, houby a toxiny se mŧţou do těla nositele dostat rŧznými zpŧsoby.  

5.1.1 Vdechnutím 

Hlavní roli při vniknutí biologického agens do organizmu hraje inhalace. Nejnebezpečnější 

forma šíření je ve formě aerosolu. Aerosol představuje v ovzduší či jiných plynech rozptýleno 

suspenzi tuhých nebo tekutých částic obsahujících ţivé patogenní mikroorganizmy. Nejčastěji 

má aerosol podobu kouře. Částice aerosolu o velikosti 1-5 mikrometrŧ, pronikají hluboko do 

dolních cest dýchacích, kde se usazují. Prvotní příznaky po inhalaci biologického aerosolu 

jsou kýchání a kašlání. Díky vysoké prokrvenosti plic se biologická agens mŧţe po prŧniku 

do krevního řečiště dále šířit krví do celého organismu. Aerosoly mikrobŧ a toxinŧ nejsou 

organolepticky zachytitelné. Další výhodou aerosolu je široké pokrytí, obtíţná diagnostika a 

vzestup závaţnosti a úmrtnosti zpŧsobené jednotlivými formami onemocnění. Lyofyzilace 

vyţaduje vyšší úroveň technologie výroby. Biologický aerosol mŧţe být vyráběn rŧznými 

zpŧsoby. Například rozptylovým zařízením umístěným na dopravní prostředek. Jde o tzv. 

„lineární zdroj kontaminace“. Závisí na intenzitě a směru větru. Kaţdý organizmus 

nacházející se v prostoru zasaţení mŧţe být infikován. Druhým zpŧsobem je stabilní 

rozprašovač a je to tzv. „bodový zdroj kontaminace“. Vyuţitelnost toho zpŧsobu kontaminace 

spočívá v omezeném prostoru, např. umístěním rozprašovacího zařízení do okruhu ventilace 

ve stájích, chovných halách, tak dojde k zasaţení přítomných organizmŧ uvnitř a není závislý 

na povětrnostních podmínkách. Následně dojde ke kontaminaci omezeného počtu ustájených 

zvířat.[7]  

5.1.2 Poţitím 

K tomuto zpŧsobu vniknutí do těla zvířete dochází nejčastěji poţitím kontaminované vody či 

krmiva. I tento zpŧsob je povaţován za významnou cestu pro šíření biologických agens a 

uskutečňoval by se pravděpodobně diverzí - vniknutím do prostorŧ s krmivem a infikováním 

studní, cisteren s vodou na pastvinách a napáječek. Nebezpečná je nejen pitná voda ale i 

uţitková voda k mytí nádob uţívaných k napájení, dţberŧ a nádob na dojení (v případě skotu, 

ovcí a koz), popřípadě nádob na přípravu krmiva atp. Ve vodě mohou některá B-agens 
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přeţívat několik měsícŧ. Vzhledem k tomu, ţe ve vodě dochází k velkému naředění, uplatní 

se tento zpŧsob šíření zejména u vysoce patogenních agens. Touto cestou se nejčastěji šíří 

střevní infekce, například cholera. Voda se mŧţe uplatnit i v šíření toxinŧ, které si zachovají 

toxické účinky i ve velkém naředění. Krmivo mŧţe slouţit i jako rozmnoţovací pŧda pro 

biologické agens. Při kontaminaci krmiva nemusí vţdy dojít k rovnoměrnému rozptýlení 

agens v krmivu, a proto nemusí bezpodmínečně onemocnět všechna zvířata, která přišla do 

kontaktu s tímto krmivem.[7][2] 

5.1.3 Kůţí 

K šíření biologických agens je moţné pouţít také infikované vektory, mezi které patří 

zejména členovci, zvláště hmyz, jako jsou komáři, klíšťata, vši, mouchy atd., ale také 

hlodavci (myši, krysy…). Biologické agens se mŧţou v přenašeči dále rozmnoţovat a pak jde 

o tzv. biologický (aktivní) zpŧsob přenosu. Druhou moţností je prosté mechanické šíření 

agens např. cestou kontaminovaných končetin hmyzu. K vlastnímu biologickému přenosu 

dochází vyprázdněním obsahu trávicího ústrojí hmyzu do místa přisátí, kontaminací místa 

vpichu slinami hmyzu, přisáním krve nebo vetřením výkalŧ hmyzu do poškozené kŧţe. 

Nevýhodou tohoto zpŧsobu šíření je poměrně nákladná a sloţitá produkce vektoru, omezené 

moţnosti odchovu, moţnost interakce s přirozenými vektory a jejich likvidace za pouţití 

insekticidŧ. Také závislost na klimatických podmínkách pouze během určitého období roku. 

Proto tento zpŧsob šíření je mnohem méně pravděpodobný.[7]  

5.1.4 Povrchovou kontaminací 

Při povrchové kontaminaci dochází k infikování povrchu těla (kŧţe), včetně porušené kŧţe. 

Neporušená kŧţe je totiţ poměrně dobrou bariérou proti vniknutí biologických agens do 

lidského organismu. Výjimkou jsou mykotoxiny. Vstupní branou jsou také sliznice a spojivka 

oka. Při šíření kontaminace je dost obtíţné stanovit míru zamoření, s ohledem na přítomnost 

normální pŧdní mikroflóry, kdy se v pŧdě běţně nachází mnoho potenciálních patogenŧ 

představující ovšem jen malé riziko vzniku onemocnění  

Základní klinické projevy onemocnění (infekce) nastávají po uplynutí tzv. „inkubační doby“, 

to je doba mezi prŧnikem biologického agens do organismu a klinickými příznaky 

onemocnění. Téměř všechna tato infekční onemocnění jsou doprovázena základními příznaky 

a to jsou horečky, záněty, vyráţky a reakce imunitního systému.[7]  
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5.2 Základní klinické projevy 

Po prŧniku biologického agens do organismu některou z bran vstupu dochází po uplynutí tzv. 

inkubační doby k rozvoji onemocnění. Téměř všechna infekční onemocnění vyvolána 

biologickými agens jsou doprovázena základními příznaky infekce.[7]  

5.2.1 Horečka 

Horečka je nejčastější z doprovodných příznakŧ. Pro boj s infekcí má velký význam, protoţe 

většina mikroorganismŧ se nejlépe mnoţí při teplotě 37 °C nebo niţší. Při vzestupu teploty je 

mnoţení mikroorganismŧ ztíţeno. Horečka má však i vedlejší vliv na organismus, jako jsou 

křeče a sníţení uţitkovosti.[10]  

5.2.2 Vyráţka 

Vyráţka je nebolestivé postiţení kŧţe, které doprovází zánětlivé procesy nebo poškození 

tkání. Známe dva typy lokalizovanou a generalizovanou. Lokalizovaná, vyskytuje se pouze 

v určitém místě, generalizovaná je celotělová vyráţka. U některých onemocnění je spojována 

se svěděním.[10]  

5.2.3 Reakce imunitního systému 

Většina biologických agens vyvolává z počátku onemocnění příznaky podobné chřipce. Jedná 

se především o zvýšenou tělesnou teplotu, zimnici, zvracení, bolesti svalŧ a kloubŧ, potíţe s 

dýchacím ústrojím a trávicím traktem.  

 

Pokud nemáme k dispozici zbytek biologického agens obsaţeného v biologické zbrani, pak 

jediným vodítkem jsou klinické příznaky.[10]  

5.3 Mikroorganismy vhodné jako biologické agens   

Mnoho patogenních pŧvodcŧ je schopno zpŧsobit váţnější infekce, avšak málo z nich je 

vhodných pro výrobu biologických zbraní. V seznamu dokumentu NATO, jeţ se zabývá 

mikroby a toxiny, je zapsáno kolem 30 infekčních agens, které by bylo moţno pouţít k 

výrobě biologických zbraní. Avšak pouze několik z nich lze kultivovat a efektivně rozšířit tak, 
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aby zpŧsobily onemocnění a smrt, a to v počtech, které by ohrozily ţivot a fungování široké 

veřejnosti.  

K tomu, aby biologické agens bylo účinné pro pouţití v strategickém, nebo taktickém 

měřítku, má splňovat řadu podmínek. Tyto podmínky byly formulovány v pracích, 

pocházejících z vojenských pramenŧ USA z roku 1964-1983. 

 

Základní kritéria biologických agens můţeme shrnout do 13 bodů:  

1) biologická agens má konzistentně vyvolávat poţadovaný efekt: onemocnění nebo smrt,  

2) co nejniţší koncentrace biologické agens potřebná k zpŧsobení onemocnění nebo smrti 

(infekční dávka), 

3) vysoká nakaţlivost biologického agens, 

4) krátká a předpověditelná inkubační doba biologického agens od expozice do nástupu 

symptomŧ onemocnění, 

5) nízká nebo ţádná přirozená nebo získaná odolnost nebo rezistence cílové populace vŧči 

biologickým agens, 

6) absence profylaxe pro dané biologické agens u cílové populace, 

7) obtíţná zjistitelnost biologické agens cílovou populací, 

8) nedostatečné nebo chybějící metody a prostředky terapie onemocnění u cílové populace, 

9) prostředky (utajené) k ochraně vlastních sil a populace agresora, 

10) moţnost ekonomické hromadné produkce biologického agens, 

11) biologická agens má být přiměřeně robustní a stálá při výrobě a v podmínkách 

skladování, dopravy a v munici, nesmí dojít k podstatné ztrátě její aktivity, 

12) biologické agens musí být schopno účinného rozptylu, 

13) stálost biologického agens při rozptylu.[4] 

 

US Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí uvádí tři kategorie, potencionálních biologických 

agens vyuţitelných pro bioterorismus. Pouţitelné biologické agens jsou rozděleny podle 

pravděpodobnosti jejich pouţití a jejich nebezpečnosti.  
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Tabulka 1: Rozdělení biologických agens do kategorií.[4] 

 

Charakteristika nákazy Příklad 

patogenu 

Kategorie A 

 

- nejnebezpečnější, snadno šiřitelná nákaza,  

- těţká a obtíţně léčitelná onemocnění s vysokou 

mortalitou 

- antrax, 

- mor, 

- tularémie 

Kategorie B - méně nebezpečné patogeny, 

- existuje moţnost léčby 

- brucelosa, 

- vozhřivka 

Kategorie C 

 

- méně běţná agens,  

- jejich zneuţití je málo pravděpodobné, ale mají 

vysokou morbiditu nebo mortalitu nebo se obtíţně 

léčí 

- virus ptačí 

chřipky 

(H5N1) 

 

5.4 Nemoci vyvolané viry 

Viry představují zvláštní kategorii ţivých soustav, které jsou schopny infikovat buňku a v ní 

se reprodukovat. Jsou mnohem menší neţ bakterie, jejich velikost kolísá v rozmezí od 0,02 

mikrometrŧ do 0,2 mikrometrŧ. Teprve aţ virus infikuje buňku, mnoţí se v ní, coţ je jedna ze 

základních vlastností ţivota, rostou uvnitř těchto buněk. Nemoci vyvolané viry nelze obvykle 

léčit antibiotiky, existuje poměrně málo protivirových prostředkŧ a ty navíc účinkují 

omezeně.[27]  

 

Příklady virových nemocí: 

 neštovice, 

 mor (skotu, prasat, koní),  

 vesiculární stomatitida, 

  krvácivé horečky (mj. Ebola, Lassa),  

 chřipka,  

 encefalitida (zejména venezuelská koňská),  

 slintavka a kulhavka (SLAK). 
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5.5 Nemoci vyvolané bakteriemi 

Bakterie jsou nejmenší jednobuněčné ţivé organismy, jejichţ velikost se pohybuje podle tvaru 

v rozmezí od 0,1 do 10 mikrometrŧ, schopné vlastní reprodukce. Reprodukce se uskutečňuje 

dělením, kde rychlost dělení závisí na dostupnosti ţivin. Bakterie mŧţe vyvolat nemoci zvířat 

buď přímým napadnutím tkání, nebo produkováním toxinŧ. Za nepříznivých podmínek se 

určité typy bakterií mohou přeměnit ve spory, které jsou více rezistentní k chladu, horku, 

suchu, chemickým látkám a radiaci, neţ vlastní bakterie.  

Jako příklady nemocí vyvolaných bakteriemi lze uvést sněť slezinnou (antrax), tularemii, 

mor, choleru a vozhřivku. Nemoci vyvolané bakteriemi lze většinou léčit antibiotiky.[27]  

 

 sněť slezinná (antrax), 

 tularemie, vozhřivka (malleus), melioidóza (pseudomalleus),  

 maltská horečka (pŧvodce Brucella melitensis),  

 sněť plynatá,  

 tuberkulóza skotu, prasat, drŧbeţe. 

5.6 Nemoci vyvolané rickettsiemi 

Rickettsie tvoří zvláštní typ organizmu na rozhraní bakterie a viru, která není schopna 

rozmnoţovat se mimo hostitelské buňky. V případech infekce rickettsie vniknou do buněk 

hostitele a vyuţívají je pro svou reprodukci. Rickettsie jsou většinou přenášeny hmyzem a 

klíšťaty a jimi vyvolané nákazy mají obvykle charakter horečnatých onemocnění, 

doprovázených koţní vyráţkou. Rickettsie se mnoţí stejným zpŧsobem jako viry, protoţe oba 

mikroorganismy vyţadují ke svému pomnoţení ţivé buňky. Stejně jako bakterie jsou 

rickettsie citlivé k antibiotikŧm.[27] 

 

Příklady nemocí zpŧsobených rickettsiemi: 

 skvrnitý tyfus  

 Q-horečka. 
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5.7 Nemoci vyvolané plísněmi 

Plísně byly první identifikované infekční látky. Jsou to jednobuněčné případně vícebuněčné 

heterotrofní organismy, které většinou nejsou schopny rŧstu za nepřítomnosti kyslíku. Jsou 

odolné vŧči slunečnímu záření a obvyklým dezinfekčním prostředkŧm. Za nepříznivých 

podmínek vytvářejí spory. 

Některé druhy plísní produkují extrémně účinné toxiny (např. trichothecenové toxiny, 

aflatoxiny), které mohou být zneuţity k výrobě biologických i chemických zbraní.[27] 

 

Příklady plísní, vyuţitelné při vedení biologické války – přidáním do krmiva: 

 sněť bramborová, 

 rez obilná.  

 

Plísňová onemocnění (mykózy) mohou být léčena antimikrobiálními prostředky.[27]  

5.8 Nemoci vyvolané toxiny 

Přírodní toxiny jsou chemické látky biologického pŧvodu, produkované jednobuněčnými i 

mnohobuněčnými organismy ve speciálních ţlázách, tkáních a pletivech. Toxiny jsou 

jedovaté chemické látky produkované ţivými organismy přírodními (mikroorganismy, 

houbami, rostlinami i ţivočichy) nebo organismy geneticky modifikovanými nebo látky 

chemicky syntetizované, které mohou zpŧsobit smrt, onemocnění nebo zneschopnění lidí 

nebo zvířat nebo zpŧsobit úhyn nebo poškození rostlin.[23] 

Toxiny jsou jedy vytvářené bakteriemi (botulotoxin, enterotoxin), fytoplanktonem, 

zooplanktonem, mořskými řasami, plísněmi (mykotoxiny), rostlinami (aflatoxin, ricin) a 

ţivočichy (např. měkkýši, rybami a ţábami).Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. 

 

6. Rozdíl mezi epidemií a úmyslným pouţitím biologických agens 

Uměle navozený proces má proti přirozeně probíhajícímu epidemiologickému procesu řadu 

odlišností. Pomnoţení mikroba ve vnitřním prostředí hostitele je nahrazeno kultivací na 

mediích. Vylučování mikroba přirozenou cestou je nahrazeno dopravou biologického 

prostředku na cíl a záměrným šířením v cílové populaci. Zpŧsob šíření, faktor přenosu nebo i 

vektor jsou voleny cíleně a nemusí vţdy odpovídat přirozenému mechanizmu šíření. Jednou 



14 

 

z nejdŧleţitějších cest přenosu je šíření vzduchem a vstup patogenních mikroorganismŧ podle 

velikosti pŧvodce do horních (více neţ 5 m) nebo dolních cest dýchacích (1-5m).[2] 

V dŧsledku výše uvedených odlišností ztrácejí infekční choroby vyvolané biologickými 

prostředky řadu svých obvyklých epidemiologických charakteristik. Mění se inkubační doba, 

ztrácí se sezónnost, profesionalita a endemičnost výskytu, mění se podíl rŧzných klinických 

forem onemocnění atd. 

Moţnost skrytého pouţití biologické zbraně je dána řadou faktorŧ. Prostředky dopravy 

biologických prostředkŧ na cíl se vizuálně neliší od jiných zbraní. Projevy, které provázejí 

biologické napadení, jsou nevýrazné a těţce zjistitelné pouhým pozorováním (tlumené 

výbuchy, vznik podezřelých oblakŧ aerosolu). Homogenní aerosol, krmivo kontaminované 

biologickým agens, nemění své organoleptické vlastnosti. Z těchto dŧvodŧ je zcela reálný 

předpoklad, ţe biologické napadení zŧstane v mnoha případech skryto a bude zjištěno aţ 

retrospektivně, na podkladě hromadného výskytu infekčních onemocnění. I proto je mnohem 

náročnější systém varování při pouţitím biologických prostředkŧ neţ systém varování při 

napadení chemickými prostředky. 

 

Zpŧsoby zneuţití biologické zbraně jsou dány zpŧsoby šíření biologického prostředku. 

Infikování, resp. intoxikace mŧţe být dosaţeno: 

 biologickým aerosolem (kontaminace přízemních vrstev atmosféry) 

 transmisí (pomocí infikovaných přenašečŧ) 

 diverzí (skrytá kontaminace krmiv, pitné vody, vzduchu v uzavřených prostorech nebo 

jiných objektŧ vnějšího prostředí). 

 

Nejpravděpodobnějším a nejúčinnějším zpŧsobem šíření biologických agens je napadení 

biologickým aerosolem. Ve formě aerosolu je moţné uměle šířit i takové mikroorganismy 

nebo toxiny, které se za přirozených podmínek tímto zpŧsobem šíří minimálně nebo vŧbec 

ne.[1] 

 

7. Protiepidemická opatření při pouţití biologických agens 

Při zneuţití biologických agens dojde v místě útoku ke vzniku a šíření onemocnění, vzniká 

tak ohnisko nákazy. Ke stanovení ohniska je nutné mít na zřeteli epidemiologická (výskyt 
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onemocnění v daném místě, určit co uţ je epidemie a co ne), klinická (například vyšetření 

zdravotního stavu zvířat podezřelých z nákazy) a laboratorní kritéria.  

Na základě těchto kritérií a charakteristik se stanovuje pracovní hypotéza o zdroji nákazy a 

zpŧsobu přenosu. Při epidemiologickém šetření je nutné zjistit zpŧsob vzniku epidemie. 

Známe dva zpŧsoby, a to přirozenou cestou (na základě přítomnosti pŧvodce v prostředí) 

nebo uměle (zneuţitím biologických agens).  

 

Prŧběh epidemie je rŧzný, známe tyto typy:  

 explozivní (rychlý nástup s velkým počtem nemocných, ale rychle odeznívá),  

 protrahovaná (pomalý nástup a dlouhodobý prŧběh),  

 kombinace obou typů (rychlý nástup s dlouhou dobou prŧběhu).  

 

V první řadě je nutné stanovit rozsah, postiţení a moţné cesty přenosu na základě jiţ 

zaznamenaných příznakŧ a klinických symptomŧ. V rámci šetření v ohnisku se provádí odběr 

vhodného materiálu a následně musí být vzorek laboratorně zpracován a vyhodnocen, čímţ je 

stanoven pŧvodce infekčního agens. Na základě výsledkŧ jsou stanovena všechna 

protiepidemická opatření a léčba. V neposlední řadě musí být podána zpráva médiím a 

krizovému štábu. 

 

Délka trvání epidemie je zpravidla ovlivňována: 

 inkubační dobou (minimální x maximální),  

 délkou trvání expozice vnímavých jedincŧ, 

 počtem vnímavých jedincŧ (záleţí na expozici a typu infekce).  

 

Díky znalosti inkubační doby mŧţeme určit pŧvodce, vymezit dobu nakaţlivosti a provést 

pasivní (podání jiţ hotových protilátek – imunoglobulin) nebo aktivní (očkováním) imunizaci. 

Od délky inkubační doby se odvíjí délka trvání protiepidemických opatření. V případě 

nutnosti bude vyhlášena karanténa postiţených kusŧ podle závaţnosti onemocnění. Musí být 

zajištěno, aby zvířata podezřelá a vnímavá na příslušnou nákazu neopustila svá stanoviště. 

Ţivočišné produkty, které pocházejí od podezřelých zvířat, nesmí být pouţívány, jakkoli 

zpracovávány nebo uváděny do oběhu a musí být ukládány odděleně. Předměty, které mohou 

být nositeli pŧvodcŧ nákaz, nesmí být vynášeny nebo vyváţeny a pouţívány jinde. Do 
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prostorŧ slouţících chovu podezřelých zvířat nesmí vstupovat jiné osoby bez váţného 

dŧvodu.[17]  

Velké mnoţství onemocnění se klinicky projevuje blíţe neidentifikovatelnými příznaky, které 

ztěţují určení diagnózy a potvrzení bio-teroristického útoku. Prvním krokem je potvrzení 

probíhající epidemie. Klinické projevy se mohou projevit aţ po delší době, v závislosti na 

délce inkubační doby.  

 

8. Hlavní druhy hospodářských zvířat  

V této kapitole zmíním nejběţněji vyskytující se druhy hospodářských zvířat v rámci 

potravinového řetězce.  

K 1. 4. 2010 se dle Českého statistického úřadu chovalo 24,8 mil. kusŧ drŧbeţe, 1,9 mil. kusŧ 

prasat, 1,3 mil. kusŧ skotu, 196 tis. kusŧ ovcí, 29 tis. kusŧ koní a 21 tis. kusŧ koz. 

8.1 Drůbeţ 

Chov drŧbeţe je jedno z nedynamičtěji se rozvíjejících odvětví ţivočišné výroby ve světě. To 

mŧţe souviset s tím, ţe není vázán na hospodaření na pŧdě. Drŧbeţ má také přibliţně pětkrát 

rychlejší reprodukční schopnost neţ skot, vysoká je i výkrmová schopnost drŧbeţe. Ve světě 

se rychle zvyšuje produkce drŧbeţího masa a výrazně stoupá i výroba vajec.  

Současná relativní produkce drŧbeţího masa ve světě je 30% z celkové produkce masa 

hospodářských zvířat. Před 25 lety to bylo pouhých 15%. V polovině padesátých let se ve 

světě vyprodukovalo pouhých 5 milionŧ tun drŧbeţího masa, v roce 1994 uţ to bylo 49 

milionŧ tun a v letošním roce by to mělo být 52 milionŧ tun.  Drŧbeţ se chová pro maso, 

vejce a peří.  

Ve výrobě drŧbeţího masa zaujímají největší podíl USA. Země EU produkují 16%, nejvíce 

Francie a Velká Británie. Nejvyšší nárŧst produkce drŧbeţího masa je v posledních letech v 

Jiţní Americe, v Mexiku a v Asii. Ve spotřebě drŧbeţího masa jsou na prvních dvou místech 

USA a Izrael s více neţ 40 kg na obyvatele. Kanada má spotřebu na hranici 30 kg, Španělsko 

23 kg, Maďarsko 21 kg. 

V chovu drŧbeţe dominuje chov slepic. Slepice chované pro produkci masa se označují jako 

brojleři, resp. kvŧli nízkému věku při poráţce (cca 30-50 dní) jako brojlerová kuřata. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Brojler
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Odhaduje se, ţe na světě je chováno 20 miliard brojlerŧ; z toho 24% v USA, 18.5% v Číně, 

14% v EU (na zbytek světa pak připadá 43,5%).[8] 

8.2 Prasata 

Chov prasat je nedílnou součástí chovu hospodářských zvířat. Obliba tohoto druhu masa je v 

návaznosti na tradiční českou kuchyni a je v současné době na našem území nejvíce 

konzumovaným masem. Toto odvětví ţivočišné produkce, je jedno z mála, které není 

ovlivněno přímou dotační politikou a proto jej řadíme mezi odvětví, které je v rukou trţního 

hospodářství. Chov prasat je přímo navázaný na pěstování obilovin a je na něm závislý. Prase 

se oproti jiným hospodářským zvířatŧm vyznačuje: vysokou plodností (aţ 15 selat ve vrhu, 

2,4 za rok), krátkou dobou výkrmu a rychlou intenzitou rŧstu.  

Celková světová produkce vepřového masa se pohybuje na úrovni 88 mil. tun masa, coţ 

představuje asi 1,2 miliardy zvířat. Největším chovatelem prasat na světě je v současné době 

Čína, která chová přes 50 % celosvětových stavŧ. EU se podílí na celosvětových stavech asi 

20 % a USA cca. 10 %. Z Evropských zemí je největším chovatelem Německo, Španělsko, 

Polsko, Rusko či Francie.[29]  

8.3 Skot 

Chov skotu je jedním ze stěţejních odvětví ţivočišné výroby. Skot je ekonomicky, pracovně, 

materiálově a organizačně nejnáročnější kategorií ze všech druhŧ hospodářských zvířat 

chovaných v zemědělských podnicích. Je současně hlavním a nezastupitelným odvětvím 

ţivočišné výroby a celého agrárního sektoru. Hlavními produkty jsou mléko a maso. Se 

zdokonalující se šlechtitelskou prací roste uţitkovost zvířat. Chov skotu poskytuje uţitkovost 

v podobě mléka a masa. Se zvyšující se uţitkovostí došlo k značným poklesŧm stavŧ.  

8.4 Kozy 

Chov koz je jiţ po staletí součástí chovŧ hospodářských zvířat. Toto zvíře poskytuje řadu 

produktŧ: mléko, maso, produkce kŧţi a srsti. Největšími chovateli koz jsou státy Asie. Jsou 

to zejména: Čína - 140 mil. ks, Indie - 125 mil. Ks a Pákistán 49 mil. ks. Dalším kontinentem 

s velmi početnou populací je Afrika. Stavy jsou ve vybraných zemích následující: Súdán - 38 

mil. ks, Etiopie - 17 mil. Ks a Somálsko - 13 mil. ks. V latinské Americe jsou stavy koz na 
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úrovni cca. 38 mil. ks. Největšími chovateli jsou Brazílie (75 %), Mexiko, Bolivie a 

Argentina. V severní Americe jsou stavy koz pouze kolem 2 mil. ks. Evropa má cca. 19 mil 

ks těchto zvířat. Největšími chovateli jsou: Řecko, Itálie, Španělsko, Albánie a Francie, ta je 

největším producentem mléka v Evropě.[29] 

Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. 

9. Vybrané nemoci vyskytující se u hospodářských zvířat 

V této kapitole se chci věnovat nejznámějších a nejčastěji se vyskytujícím nemocem 

hospodářských zvířat.  

Prostřednictvím Informačního systému pro hlášení nákaz (ADNS – Animal Disease 

Notification System) hlásí orgány veterinární správy ČR Evropské komisi a členským státŧm 

Evropské unie výskyt nákaz v České republice.  

 

V roce 2009 byly v ČR v rámci tohoto systému nahlášeny a evidovány tyto nákazy: 

 4 případy katarální horečky ovcí - bluetongue (BT),  

 2 případy BSE,  

 4 ohniska koiherpesvirózy (KHV),  

 2 ohniska aviární influenzy neboli ptačí chřipky u drŧbeţe.[13]  

 

9.1 BSE (bovinní spongiformní encefalopatie) neboli nemoc šílených krav 

Charakteristika: neurodegenerativní onemocnění projevující se změnami v chování, a 

poruchami koordinace pohybŧ a končící vţdy letálně (smrtí).  

Původce onemocnění: škodlivé bílkoviny = priony, které hostitelský organizmus napadají 

bez imunitní odezvy, hromadí se v centrálním nervovém systému a zpŧsobují zde nezvratné 

patologické změny. Pravděpodobně hlavním zdrojem nákazy krmivo kontaminované BSE 

prionem, čili krmivo s obsahem masokostní moučky nebo mléčné náhraţky na bázi 

kafilerního tuku. 

Vznik a vývoj nemoci: u BSE zřejmě nedochází k přenosu mezi zvířaty (horizontální přenos) 

a epidemiologicky nevýznamný je zřejmě i přenos z matky na potomstvo (vertikální přenos).  
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Inkubační doba BSE je obecně u všech vnímavých zvířat velmi dlouhá, u skotu 2 – 10 let (s 

prŧměrem 4 – 5 let), u ovcí a koz 1 – 5 let v závislosti na velikosti infekční dávky, vnímavosti 

k onemocnění a stresovým vlivŧm.  

Příznaky: počáteční příznaky onemocnění bývají nevýrazné a projevují se změnami chování 

zvířat (lekavost, neklid, napadání jiných zvířat, pocity strachu a předráţděnosti). Pak 

nastupuje třes, poruchy koordinace pohybŧ a slabost zadních končetin. Nemocná zvířata ze 

stáda jsou typická zvýšenou pohybovou aktivitou, neustálým přebíháním z místa na místo a 

naráţením do překáţek. Při pohybu u skotu a ovcí je dále pozorováno vyhazování 

končetinami na stranu, vysoké našlapování (tzv. kohoutí krok), nedostatečné ohýbání 

pánevních končetin a strnulý pohyb s občasným upadnutím. Leţící zvíře má problémy vstát a 

s postupujícím onemocněním zŧstává dlouhodobě leţet. U ovcí onemocnění často doprovází 

úporný pruritus (svědění) na kŧţi pánevních končetin, beder a hlavy, spojený se ztrátou rouna 

na postiţených místech. Nemocná zvířata během několika týdnŧ aţ měsícŧ hynou v kachexii 

za nervových příznakŧ a na celkovou vyčerpanost nebo musí být utracena. 

Prevence: z hlediska úplné eliminace moţného ohroţení zdraví spotřebitele se od roku 2001 

na všech jatkách vyšetřuje všechen poraţený skot starší 30 měsícŧ a do obchodní sítě se tak 

dostává jenom maso ze zvířat s negativním výsledkem vyšetření na BSE. Podrobná 

epizootologická šetření ukázala, ţe zdrojem infekce BSE u skotu bylo zkrmování 

masokostních mouček, obsahujících infekční materiál z ovcí nemocných scrapie. 

Specifikovaný rizikový materiál, který se při poráţení skotu vţdy úředně zabavuje a beze 

zbytku likviduje nejprve v kafilériích a vzniklý produkt masokostní moučka likviduje 

spalováním v cementárnách 

Oblast prevence, diagnostiky a eradikace BSE je upravena nařízením Evropského parlamentu 

a Rady (ES) č. 999/2001, kterým se stanovují pravidla pro prevenci, kontrolu a eradikaci 

některých přenosných spongiformních encefalopatií („nařízení o TSE“).[25]  

9.2 Slintavka a kulhavka (SLAK) 

Charakteristika: vysoce infekční virové onemocnění skotu, prasat, ovcí, koz a volně ţijících 

sudokopytníkŧ. 

Původce onemocnění: pŧvodcem je APHTOVIRUS čeledi PICORNAVIRIDAE, tento virus 

má 7 serotypŧ (A, O, C, SAT 1, SAT 2, SAT 3 a ASIA 1). Inaktivace viru moţná při pH pod 

6 či pH nad 9, dále pak vyschnutím či teplotou nad 60°C. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Krmivo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Masokostn%C3%AD_mou%C4%8Dka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kafil%C3%A9rie
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Vznik a vývoj nemoci: přenos je zpŧsoben kontaktem nebo aerogenně, často z matky na 

mládě, orálně. Vylučuje se slinami, močí, trusem, mlékem a přenáší se kontaktem 

s nemocnými zvířaty, vzduchem (aţ na vzdálenost 300 km), dále pak mechanicky na povrchu 

zvířat, člověka, nástrojŧ či dopravních prostředkŧ. Dospělá zvířata, která nákazu přeţijí, jsou 

2,5 roku nosiči viru. Virus se replikuje primárně v dýchacích cestách, odtud se dostává do 

mízních uzlin a poté do krve. Napadá epiteliální vrstvy dutiny ústní, mulce, kŧţi vemene, 

paznehty a spárky. Na napadeném místě vznikají puchýřky – vesiculy (do 48 hodin). 

Puchýřky praskají, na jejich místě se vytvoří afty s následnou sekundární kontaminací 

bakteriemi. Pro zvířata je to velmi bolestivé, objevuje se silný slinotok, kulhání, ulehnutí a 

virus se dostává do prostředí. 

Příznaky: inkubační doba 2 – 14 dní. Nejvýraznější příznaky jsou u dojnic – horečka aţ 41 

°C, zvýšené slinění, nervózně přešlapují – puchýře v mezipaznehtí (v extrémních případech aţ 

vyzutí rohového pouzdra), dutině ústní, na mulci a strucích. U telat virus postihuje myokard – 

perakutní prŧběh onemocnění zakončený smrtí. V chronických případech nastává sníţení 

produkce, kondice a rŧstu. 

Prevence: při výskytu jsou všechna zvířata utracena, a to i zvířata, která jsou v kontaktu 

s nakaţenými. Je vytvořeno ohnisko nákazy - omezí se pohyb zvířat. Kadávery musí být 

spáleny nebo zahrabány – ohnisková 3D – kyselé či zásadité prostředky do jam. Existují státy, 

kde se vakcinuje. V EU se vakcinace neprovádí.[29]  

9.3 Neštovice ovcí a koz 

Charakteristika: váţné, často smrtelné onemocnění postihující ovce a kozy charakterizované 

rozšířením koţních změn. Vyskytuje se především v Asii, Africe a jihovýchodní Evropě. 

Původce onemocnění: poxviry, capsiproxviry. 

Příznaky: inkubační doba u ovcí 4 – 8 dní, u koz 5 – 14 dní. Jedná se především o systémové 

příznaky, tzn., ţe postiţena mŧţe být jakákoliv orgánová soustava a od ní se odvíjejí 

příznaky. Vţdy se jedná o onemocnění doprovázené horečkou. Oteklá víčka. Hnisavý výtok 

z nozder. Rozsáhlé koţní změny především na málo osrstěných místech. 

Vznik a vývoj nemoci: Zpočátku se jedná pouze o zarudnutí kŧţe, poté puchýřky 

s překrvenými okraji (hyperplazie epitelu), lokální edém, zánět. Následuje hojení puchýřku, 

při kterém mŧţe vznikat nekróza kŧţe, doprovázená vznikem specifických hvězdicovitých 

jizev. U těţkých případŧ se tyto puchýřky a jizvy mohou tvořit i v plicích. Většinou se vyhojí, 
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pokud nedojde k sekundární infekci jinými viry či bakteriemi. V případě sekundární infekce 

hrozí celková otrava organismu a smrt. Přenos viru je moţný vzduchem, kontaktem 

nakaţených zvířat a hmyzem. 

Terapie: neprovádí se, léčí se pouze případné sekundární infekce – antibiotika. Po překonání 

onemocnění dochází k celoţivotní imunitě.[29]  

9.4 Ptačí chřipka 

Charakteristika: Ptačí chřipka je nakaţlivé onemocnění, které zejména infikuje ptáky, méně 

často prasata. Jedná se o nemoc pro daný druh vysoce specifickou, která však za určitých 

mimořádných okolností mŧţe tuto mezidruhovou bariéru překonat a infikován mŧţe být i 

člověk.  

Původce onemocnění: Ptačí chřipku vyvolává chřipkový virus typu A. Tento typ mŧţe 

nakazit teplokrevné ţivočichy, tedy ptáky a savce včetně člověka. Mezi domácími ptáky se 

nákaza šíří nejrychleji, onemocnění se však vyskytuje i u divokých ptákŧ. Virus chřipky typu 

A má 16 H a 9 N podtypŧ. Ne všechny zpŧsobují váţnější problémy. Vzhledem k současným 

poznatkŧm je dokázáno, ţe viry s podtypy H5 a H7 mohou stejně jako jiné zmutovat a stát se 

nejen pro ptačí populaci velmi nebezpečnými. 

Příznaky: U ptákŧ se onemocnění projevuje ve dvou formách. Při lehčí bývá příznakem jen 

zjeţené peří, nebo méně početné snášky vajec. Těţší forma je pro ptáky vysoce nakaţlivá a 

vede k úhynu velmi záhy po nákaze. Onemocnění postihuje velkou část vnitřních orgánŧ a 

úmrtnost nakaţeného ptactva za 48 hodin po nakaţení dosahuje 100%. 

Vznik a vývoj nemoci: Nakaţení ptáci ji přenášejí slinami, nosními sekrety a trusem. Nákaza 

se dále šíří kontaktem zdravých ptákŧ s nemocnými nebo s jejich výměšky.[22]  

9.5 Antrax (sněť slezinná) 

Charakteristika: Antrax neboli sněť slezinná je infekční onemocnění, které napadá zejména 

dobytek a je poměrně snadno přenosné i na člověka. Interhumánní přenos zatím nebyl 

zaznamenán. Prŧběh nemoci u zvířat bývá většinou smrtelný, to samé platí i pro lidský 

organismus, pokud není ihned léčený antibiotiky. 

Antrax, jehoţ bakterie je moţné vyvinout s minimálním laboratorním vybavením, patří mezi 

obávané biologické zbraně, které mají v arzenálu armády i teroristé. 
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Původce onemocnění: Sněť slezinná je choroba zpŧsobená bakterií Bacillus anthracis, 

objevenou v roce 1855. Vyskytuje se jednak ve vegetativní formě a dále jako spory. Tyto 

spory se začínají tvořit z bacilŧ za přístupu vzduchu a odpovídající teploty na konci rŧstové 

fáze. Zatímco bacily jsou málo odolné, spory mají ţivotnost v pŧdě deset a více let. 

Primárním zdrojem nákazy je nemocné zvíře a suroviny z něho získané. Mnohem 

nebezpečnější jsou ale sekundární zdroje, například pŧda, krmivo a suroviny kontaminované 

sporami sněti slezinné. Inkubační doba je jeden aţ sedm dní, obvykle se projeví po třech 

dnech. U plicní formy je to jenom 24 hodin. 

Příznaky: koţní forma se v místě nakaţení projevuje červenou skvrnou, která se přemění v 

puchýř naplněný čirou, později krvavou tekutinou a vzniká "modrá neštovice". Puchýř 

praskne a vystoupí spodina pokrytá odumírající masou hnědošedé barvy tzv. "uhlák". 

Vznik a vývoj nemoci: Zvířata se mohou infikovat při pastvě v oblastech kontaminovaných 

sporami B. anthracis za vhodných klimatických podmínek. Slezinná sněť u býloţravcŧ se 

vyznačuje těţkým prŧběhem a vysokou smrtností. U zvířat v posledním stadiu onemocnění 

dochází k silné bakteriémii a k častému krvácení z nozder, tlamy a střev s následnou 

kontaminací pŧdy a napajedel vegetativní formou B. anthracis, která pak mŧţe vytvářet i 

spory a přetrvávat v ţivotním prostředí. Těla uhynulých infikovaných zvířat představují další 

potenciální ohniska kontaminace. Faktory ovlivňující pravděpodobnost, ţe u zvířat pasoucích 

se na kontaminovaném území dojde k infekci, nebyly úplně definovány. 

Epidemie u zvířat se mohou šířit z počátečního ohniska do sousedních zeměpisných oblastí v 

závislosti na pohybu infikovaných zvířat. Bodavý hmyz se rovněţ uplatňuje při šíření slezinné 

sněti jako vektor a supi ţivící se infikovanými zdechlinami se podle všeho podílejí na 

případném šíření slezinné sněti z kontaminovaných oblastí do vzdálenějších míst, nejspíše v 

dŧsledku kontaminace povrchových vodních ploch. 

Hlavním preventivním opatřením je dŧsledná veterinární kontrola před zavlečením nákazy ze 

zahraničí. Provádí se jak kontrola dováţených zvířat, tak dezinfekce dováţených kŧţí a 

koţešin. Zvířata nemocná antraxem je zakázáno poráţet.[4] 
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Tabulka 2: Ke konci roku 2009 byly v ČR evidovány tyto nákazy.[13] 

 

Skot BSE, BT, paratuberkulóza, bovinní virová diarrhoe (BVD), trichofytóza, 

Prasata salmonelóza, tuberkulóza aviární, reprodukční a respirační syndrom prasat 

(PRRS),  

Ovce paratuberkulóza  

Králíci myxomatóza 

Drůbeţ LPAI, TBC, cholera drŧbeţe, pulorová nákaza  

Včely varoáza, mor včelího plodu a nosematóza 

Ryby koiherpesviróza (KHV) 

 

10. Nemoci zvířat přenosné na člověka – zoonózy 

Vedle nemocí šířícími se mezi hospodářskými zvířaty, existují i tzv. zoonózy.  

Podle vyhlášky 356/2004 Sb., §2 je zoonóza onemocnění nebo infekce, které jsou přirozeně 

přenosné přímo nebo nepřímo mezi zvířaty a lidmi. Pŧvodcem zoonózy mŧţe být virus, 

bakterie, houba, parazit nebo jiná biologická entita, které mohou zpŧsobit zoonózu.  

Věnovat se zoonózám není hlavní cíl mé diplomové práce, proto chci tuhle problematiku jen 

nastínit. Zneuţití zoonózy k bioteroristickým činŧm je také reálná záleţitost, proto ji nechci 

opomenout. 

 

Nejčastější způsoby přenosu chorob ze zvířat na člověka jsou: 

 konzumace syrového nebo nedovařeného masa, drŧbeţe nebo mořských ryb. Jest liţe totiţ 

maso obsahuje škodlivé bakterie a není dostatečně propečené (provařené) tak,  aby se veškeré 

bakterie zničily, mŧţe jeho konzumace zapříčinit alimentární onemocnění. 

 bodnutí hmyzem nebo kousnutí zvířetem. Například králíci jsou přenášeči nemocí 

virového pŧvodu. Potkani nebo krysy mohou přenášet na člověka řadu onemocnění včetně 

moru, salmonelózy, leptospirózy a jiných horečnatých onemocnění,  

 kontakt člověka se syrovým masem. Syrové maso rŧzných druhŧ ryb je pro člověka 

toxické.[19]Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. 
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10.1 Monitorované zoonózy a původci zoonóz 

Zoonózy a pŧvodci zoonóz, které mají být zahrnuty do monitoringu: 

 Brucelóza a její pŧvodci 

 Campylobakterióza a její pŧvodci 

 Echinokokóza a její pŧvodci 

 Listerióza a její pŧvodci 

 Salmonelóza a její pŧvodci 

 Trichinelóza a její pŧvodci 

 Tuberkulóza zpŧsobená Mycobacterium bovis 

 Verotoxigenická Escherichia coli [15] 
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Tabulka 3: Výskyt vybraných zoonóz u lidí v ČR v roce 2009. [13] 

 

Choroba Počet případů Počet úmrtí 

Antrax 0 0 

Aviární chlamydióza 2 0 

Botulismus 1 0 

Bovinní cysticercóza 1 0 

Brucellóza 0 0 

Campylobakterióza       2071 4 

Escherichia coli O157 - - 

Listerióza 32 8 

Q – horečka 0 0 

Salmonelóza 10 805 12 

Červenka 4 0 

Toxoplasmóza 222 0 

Trichinelóza 0 0 

      Tularémie 65 0 

 

 

11.  Chovy hospodářských zvířat 

V České republice jsou pravidelně sledovány stavy jednotlivých druhŧ hospodářských zvířat. 

Následující tabulky uvádějí počty těchto druhŧ, a to u skotu, prasat a drŧbeţe k datu 31. 12. 

2010 a u ostatních druhŧ k 30. 12. 2009, podle jednotlivých krajŧ.  
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Tabulka 4: Stav skotu a krav v jednotlivých krajích ČR k 31.12.2010.[18]  
Počty skotu a krav k 31. 12. 2010 podle krajů

Number of cattle and cows as at 31. 12. 2010: by region
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Tabulka 5: Stavy prasat v jednotlivých regionech v ČR k 31. 12. 2010.[18]  

Počty prasat a prasnic k 31. 12. 2010

Number of pigs and sows as at 31. 12. 2010
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Tabulka 6: Počty drůbeţe v ČR k 31. 12. 2010.[18]Chyba! Nenalezen zdroj odkazŧ. 
Počty drůbeže a nosnic k 31. 12. 2010

Numbers of poultry and laying hens as at 31. 12. 2010
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Tabulka 7: Stavy ovcí v ČR k 30. 12. 2009.[13] 

 

Kraj Počet zvířat Počet hospodářství 

Praha 331 43 

Středočeský 23 241 1 465 

Jihočeský 27 362 1 334 

Plzeňský 20 939 1 026 

Karlovarský 11 350 284 

Ústecký 13 167 528 

Liberecký 14 985 710 

Královéhradecký 15 879 945 

Pardubický 14 289 885 

Vysočina 12 683 778 

Jihomoravský 8 646 485 

Olomoucký 8 875 590 

Moravskoslezský 16 326 1 002 

Zlínský 20 045 916 

Celkově 208 118 10 991 
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Tabulka 8: Stavy koz v ČR k 30. 12. 2009.[13] 

 

Kraj Počet zvířat Počet hospodářství 

Praha 137 31 

Středočeský 3 329 546 

Jihočeský 2 593 401 

Plzeňský 1 569 290 

Karlovarský 1 567 144 

Ústecký 2 562 288 

Liberecký 2 071 290 

Královéhradecký 1 586 304 

Pardubický 1 741 288 

Vysočina 1 975 385 

Jihomoravský 1 761 419 

Olomoucký 1 170 330 

Moravskoslezský 1 327 270 

Zlínský 1 339 185 

Celkově 24 727 4 171 

 

 

Tabulka 9: Počty ryb v ČR uváděno v tunách k 30. 12. 2009.[13] 

 

Ryby Počet zvířat v tunách Počet hospodářství 

Hospodářství spojené s drţením ryb 24 700 1 338 
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Tabulka 10:  Počty králíků v ČR uváděno k 30. 12. 2009.[13] 

 

Králíci Počet zvířat Počet hospodářství 

Počty králíkŧ 11 669 000 180 000 

 

Tabulka 11: Počty včelstev, včelařů, vyrobeného a prodaného medu a vyrobeného vosku v ČR uváděno ke 

konci roku 2009.[13] 

 

Včely 

Včelstva 449 050 

Včelaři 47 330 

Vyrobeno (vykoupeno) medu v kg 6 891 603 (1 425 067) 

Vyrobeno vosku v kg 236 290 

 

Tabulka 12: Počty koní v ČR k 30. 12. 2009.[13] 

 

Zvířata Samic Samců Valachů Celkem Počet chovatelů 

Koně 24 494 35 812 18 795 79 101 13 175 

 

11.1 Zařízení pro chov zvířat 

Vstupy musí být vybaveny dezinfekčními rohoţemi, chodby, podlahy, nakládací rampy musí 

být volné, udrţované, v mokrých provozech snadno omyvatelné a vyspádované, musí být 

dostatečné osvětlení (mytí oken), objekt musí být vzdušný, vrata musí být zajistitelná v 

otevřené poloze, veškerá zařízení musí splňovat podmínky pro bezpečnou práci (kryty), musí 

být k dispozici potřebné návody a dokumentace (dojírny, dojicí zařízení, zařízení na odkliz 

chlévské mrvy, chladicí zařízení). 



31 

 

Součástí zařízení bývají zásobníky sypkých hmot, rizika vyplývají z neoprávněného vstupu do 

zařízení, z nepovoleného zpŧsobu práce (např. v zásobníku při odběru), čištění, rozrušování 

kleneb (bez zajištění dvěma dalšími osobami) apod. 

Další riziko představují veškerá transportní zařízení (doprava krmných směsí, odkliz hnoje 

apod.). 

Venkovní prostory pro chov zvířat (pastviny, výběhy aj.) musí být zabezpečeny tak, aby 

nedocházelo k neţádoucím únikŧm zvířat.[26]  

 

12.  Rizika při chovu hospodářských zvířat 

Při chovu hospodářských zvířat se mŧţeme setkat s řadou neţádoucích vlivŧ, které tento chov 

a následnou distribuci ovlivňují. Jedním z těchto vlivŧ je moţnost proniknutí biologických 

agens do objektu určeného k chovu. Je řada zpŧsobu šíření biologických agens. 

12.1 Šíření biologických agens v krmivu 

Biologická agens se do naší země mohou v krmivu dostat distribucí z jiné země, proto krmiva 

dováţena do zemí EU, musí být ve shodě s hygienickými normami EU nebo s ekvivalentními 

normami. Dováţející země musí být zapsána na seznamu třetích zemí, ze kterých je dovoz 

povolen a zároveň musí být dováţející podnik zapsán na seznamu podnikŧ, ze kterých je 

dovoz povolen. 

V této kapitole se budu zabývat biologickými riziky spojenými s výrobou krmiva, 

uskladněním a manipulací s ním. 

Biologická rizika  

Biologická rizika mají pŧvod v ţivých organizmech a většinou jim předchází hrubé závady 

charakterizované nedodrţováním hygienických předpisŧ a nařízení při výrobě, uskladnění a 

manipulaci s krmivy. 

Priony 

V současné době je jedním z nejvíce diskutovaných problémŧ přenos prionŧ krmivy. Priony 

v krmivech jsou povaţovány za infekci přenášející částice (5 nm = 10
-9

 m) odpovědné za 
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vznik prionových onemocnění. Jde o skupinu onemocnění zpŧsobujících houbovité změny 

v centrální nervové soustavě zvířete.  

Z hlediska problematiky krmiv je jako rizikový přenos prionŧ vyvolávající tzv. BSE. Poprvé 

byla zjištěna v r. 1986 ve Velké Británii. Pŧvodcem je značně odolný prion – v pŧdě mŧţe 

přeţívat řadu let a odolává běţným asanačním opatřením. Pravděpodobným zdrojem nákazy 

jsou masokostní moučky přidávané do krmiv.  

 

Opatření proti přenosu nákazy: 

 zákaz zkrmování masokostních mouček přeţvýkavcŧm i býloţravcŧm s jedním 

ţaludkem, 

 úplný zákaz dovozu masokostních mouček, 

 testování všech jatečně poraţených zvířat u skotu starších 30. měsícŧ včetně přiloţeného 

atestu o negativním imunologickém testu, 

 tepelné zpracování ţivočišných surovin při výrobě masokostních mouček 133 °C 

(teplota), 3 bary (tlak), 20 min (doba expozice) a 5 cm (velikost částic).[9]  

Viry v krmivu 

V současné době je známo obrovské mnoţství druhŧ virových částic. Řada z nich jsou 

významnými patogeny rostlin, ţivočichŧ i člověka. Některé viry vystupují jako patologický 

agens velmi nebezpečných nákaz. Jde o infekční onemocnění šířící se nejrŧznějšími cestami, 

a to zejména přímým kontaktem od nemocných zvířat, případně prostřednictvím jejich sekretŧ 

a exkretŧ, u hospodářsky významných zvířat i jejich produkty, obsahující infekční agens.  

V přenosu virŧ sehrává významnou roli i řada faktorŧ anorganické sloţky, např. proudění 

vzduchu. Existuje řada virŧ, u kterých mŧţe být krmivo jejich významným nosičem a které 

mohou u zvířat vyvolat řadu velmi závaţných onemocnění. Jejich diagnostika v krmivech je 

problematická. K rozvoji infekce dochází aţ po vstupu krmiva kontaminovaného viry do 

ţivého organizmu. 

Prevence kontaminace krmiv patogenními viry spočívá na dodrţování hygieny při manipulaci, 

skladování a výrobě krmiv, dále v termickém ošetření krmiv ţivočišného pŧvodu a dŧsledném 

veterinárním dozoru, především u dováţených ţivočišných krmiv.  

Z hlediska přenosu viróz je nutné zamezit styku nemocných zvířat s krmivy nebo krmnými 

komponentami. Monitorovat nákazovou situaci a z oblastí výskytu nebezpečných viróz, 
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zakázat dovoz krmiv a krmných komponentŧ včetně produktŧ a potravin zvířecího pŧvodu. 

Mezi preventivní opatření lze zahrnout pravidelné monitorování výskytu hlodavcŧ a hmyzu, 

zamezení jejich přístupu do výroben a skladŧ krmiv, pravidelné provádění desinfekce, 

dezinsekce a deratizace v těchto prostorech.[9]  

Celulární - mikrobiální kontaminace krmiva 

Mezi celulární (mikrobiální) kontaminanty patří bakterie a jejich produkty, houby (plísně) a 

jejich produkty a jednobuněční parazité. 

 

Bakterie a jejich produkty 

Negativním účinkem těchto mikroorganizmŧ je, ţe rozkládají základní ţiviny krmiva a tím 

sniţují nutriční hodnotu krmiv (hnití, kvašení), ke svému rŧstu a rozmnoţování 

spotřebovávají řadu základních ţivin, ale i vitamínŧ a minerálií a tím sniţují základní hodnotu 

krmiv. 

U bakteriálních nákaz se zvířata nakazí sporami, které kontaminují krmiva. Vegetativní stádia 

těchto mikroorganizmŧ jsou producenty biologicky velmi účinných toxinŧ vyvolávajících 

závaţná onemocnění aţ smrt zvířat. Spory jsou bezpříznaková stádia mikroorganizmŧ vysoce 

odolné vŧči vnějším vlivŧm, ale i většině desinfekčních prostředkŧ. Běţně pouţívané 

technologické procesy při výrobě krmiv je neničí. Proto ochrana krmiv před kontaminací 

krmiv sporami spočívá především na prevenci, to znamená, aby krmiva nepřišla do styku 

s nemocnými zvířaty, ale i neţádoucími organizmy (bezobratlými i obratlovci), kteří spory 

přenáší.  

Některé bakteriální buňky rovněţ produkují toxiny zpŧsobující závaţná aţ smrtelná 

onemocnění zvířat. Jejich nebezpečí spočívá v tom, ţe jsou vylučovány infikovaným 

organismem nebo kontaminují ţivočišné produkty a potraviny, které se stávají potenciálním 

zdrojem obdobných onemocnění člověka. Oproti sporulujícím bakteriím je výhodou, ţe řada 

technologických procesŧ při výrobě krmiv tyto patogeny ničí nebo výrazně sniţuje jejich 

obsah v krmivu, zejména pří pouţití vyšší teploty a tlaku.  

Za preventivní opatření před kontaminací krmiv těmito patogeny lze pokládat dŧsledné 

dodrţování všech hygienických opatření při výrobě a uskladnění krmiv.[9]  
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Houby jako patogeny a producenti toxických produktů 

Existuje celá řada nemocí zpŧsobená parazitickými houbami (plísněmi) vyvolávající koţní a 

nejrŧznější orgánová onemocnění.  

Z hlediska krmiv zaujímají prioritní místo tzv. toxikogenní houby, jejichţ spory kontaminují 

krmiva, za vhodných podmínek vyklíčí. Mykotoxiny reprezentují nejrŧznější chemické látky 

s molekulovou hmotností většinou se pohybující v rozmezí od 200 do 500. Z hlediska 

hygienického – zdravotního je moţno povaţovat mykotoxiny za nejzávaţnější látky 

v krmivech. V současné době je kontaminace krmiv plísněmi a mykotoxiny povaţována za 

jeden z nejvýznamnějších negativních faktorŧ v produkci kulturních plodin a kvalitě krmiv 

pro výţivu zvířat. Mykotoxiny přestavují váţná rizika nejen z hlediska kvality krmiv, zdraví a 

uţitkovosti zvířat, ale některé mohou přecházet do produktŧ, a tím váţně ohrozit i zdraví lidí.  

Rŧzné druhy plísní mohou produkovat více neţ 1 druh mykotoxinu a naopak 1 typ 

mykotoxinu mŧţe být produkován více druhy plísní.  

Určitým diagnostickým problémem je, ţe při mykotoxikózách jsou klinické příznaky málo 

specifické. Navíc často jsou prŧvodní symptomy onemocnění mykotoxiny překryté 

následnými sekundárně vzniklými chorobami.[9][26] 

12.2 Práškováním, hnojením 

Ač je o práškování letadly stále menší zájem, zemědělské společnosti práškují z traktoru, 

jelikoţ v osmdesátých letech bylo, oproti dnešní době, práškování podporováno státem a 

velká druţstva měla v zásadě nařízeno, aby letadla vyuţívala, stále je moţné, ţe by mohla být 

tato činnost vyuţita k trestnému činu - bioterorismu.  

 

Nastíním moţný scénář zneuţití práškovacích letadel:  

Skupina osob pouţije zdánlivě standardní zemědělské práškovací nebo kropící letadlo nebo 

vrtulník. Do zásobníkŧ letadel jsou cíleně vloţeny biologické látky, respektive prŧmyslové 

toxické látky. Rozprášení se provede v noci, nízkým přeletem nad terénem, aby se sníţila 

moţnost identifikace a dalších protiopatření. Vznikající „oblak“ nemusí být nutně dobře 

viditelný, pokud se provede velké naředění pouţívané substance.[5] Pilot letadla svou trasu 

letu prodlouţí nad pastviny, kam se chodí pást dobytek z inkriminovaného chovu a rozpráší 

biologická agens. 
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Meteorologické podmínky 

Meteorologická situace je také rozhodujícím limitujícím faktorem zásadně ovlivňujícím 

konkrétní účinnost biologických agens (s ohledem na jejich stabilitu). Nejdŧleţitější 

meteorologické prvky jsou směr větru, rychlost větru a teplota. Vítr o vysoké rychlosti zvětší 

rozptyl bojových biologických prostředkŧ, rozřeďuje jejich koncentraci a dehydratuje je. 

Další putování biologických agens po směru větru se stává méně efektivní díky rozřeďování a 

usmrcování patogenních organizmŧ. Oblast vyskytující se po směru větru jsou taktéţ 

vystaveny riziku. Dešťové sráţky v podobě mírného aţ prudkého deště vymývají bojové 

biologické prostředky z ovzduší, sniţujíce riziko v oblastech po směru proudění větru. Bojové 

látky ale mohou být v místech, kde dopadly na zem, stále ještě velmi efektivní. 

Ostatními faktory ovlivňující celkový stav a dobu účinku jsou například teplota vzduchu, 

pŧdy, sráţky, oblačnost, vlhkost a tlak vzduchu, výběr vhodného agens. Tyto všechny faktory 

mŧţou úspěšnost zneuţití překazit. 

12.3 Neoprávněným vniknutím 

V dnešní době je jiţ samozřejmostí chránit svŧj majetek. Proto i neoprávněné vniknutí do 

areálu zemědělského druţstva je reálné ohroţení. Pokud nejsou zavedena bezpečnostní 

opatření jako je fyzická ostraha, technické prostředky či reţimová opatření areálu farmy, 

velkochovu má terorista volnou cestu. Cizí osoba se záměrem vnést do areálu zdroj nákazy 

nesmí dostat k provedení tohoto záměru příleţitost, proto i při zajištění fyzické ostrahy je 

dŧleţité mít návštěvníky stále pod kontrolou, vědět kde se pohybují, za jakým účelem přišli, 

kdy vešli a kdy areál opustili. Rizikové jsou také práce v nádrţích, jímkách, zásobnících, 

senáţních věţích.  

Terorista mŧţe infikovat vodu, která je centrálně rozváděna do celého areálu a přijdou s ní do 

styku všechna chovaná zvířata. 

12.4 Přepravou hospodářských zvířat 

Přeprava ţivých hospodářských zvířat se nejčastěji týká skotu, drŧbeţe, ovcí, koz a prasat. 

Přísné předpisy a podmínky k jejich transportu vycházejí z Nařízení Rady (ES) č. 1/2005, 

které mj. upravuje školení a schvalování dopravcŧ a také schvalování dopravních prostředkŧ. 

Další nařízení určuje poţadavky na kontrolní stanoviště z hlediska péče o pohodu zvířat. Ve 
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veterinárním zákoně zase najdou přepravci poţadavky na dopravní prostředky. Je tedy zřejmé, 

ţe přeprava ţivých zvířat se musí řídit striktní legislativou.  

Z časového hlediska se rozlišují dvě základní kategorie transportu:  

 přeprava do osmi hodin a 

 přeprava nad osm hodin. 

Toto časové období se počítá od doby nakládky prvního zvířete aţ po vykládku posledního 

kusu. Kaţdý, kdo převáţí hospodářská zvířata za obchodním účelem, musí být registrován u 

příslušné krajské veterinární správy. Jde o dva druhy registrace vycházející právě z délky 

přepravy do osmi hodin a nad osm hodin. Pro oba typy časově ohraničené přepravy platí 

stejné základní zásady. Pouţívané dopravní prostředky jsou navrţeny, konstruovány, 

udrţovány a provozovány tak, aby se předešlo zranění a utrpení zvířat a byla zajištěna jejich 

bezpečnost. Speciální přepravní nástavby a návěsy musí být konstruovány tak, aby 

nedocházelo vytékání exkrementŧ v prŧběhu transportu. K základním poţadavkŧm dále patří 

větrací okenice z obou stran a protiskluzová hliníková podlaha. Vnitřní uspořádání musí 

odpovídat minimální výšce podlaţí podle typu přepravovaných zvířat, střecha návěsu musí 

být světlé barvy s dostatečnou tepelnou izolací. Nařízení přikazuje označení vozidla 

přepravujícího zvířata nápisem TRANSPORT ZVÍŘAT, respektive LIVE ANIMALS 

TRANSPORT. K nezbytnému vybavení vozu patří nádrţe na vodu spolu s jejím rozvodem a 

napájecími koncovkami pro kaţdý druh zvířat. Reţim s delším přepravním časem se podle 

vyhlášky řídí přísnějšími poţadavky. Vybavenost přepravních prostředkŧ proto musí kromě 

základních poţadavkŧ splňovat i další kritéria. Jedním z nich je monitorování teploty. 

Dopravní prostředek tak musí být vybaven aktivní ventilací, která zajistí větrání také při 

odstavení vozidla. Směrnice rovněţ jasně definuje podmínky pro řidiče a jejich prŧvodce. 

Silniční vozidlo smí řídit a jako prŧvodce na něm pŧsobit pouze drţitel osvědčení o 

zpŧsobilosti. Ten, kdo fyzicky zvířata převáţí, tedy řidič či prŧvodce, se totiţ navíc 

automaticky stává tzv. prŧvodcem zvířat a po dobu přepravy chovatelem zvířat.  

Kaţdá trasa se musí dŧkladně naplánovat. Realizace nakládky ţivých hospodářských zvířat 

podléhá přísným veterinárním předpisŧm. V případě transportu nad osm hodin vţdy probíhá 

za asistence veterináře. Základním dokumentem, z něhoţ veterinář vychází, je v tomto 

případě tzv. kniha jízd. Tento dokument se skládá z pěti částí a musí být veterináři doručen k 

prostudování 48 hodin před nakládkou.  
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Plánování se odvíjí od přepravovaného druhu zvířat. Prasata mohou být například 

přepravována maximálně 24 hodin, a to za předpokladu, ţe mají trvalý přístup k vodě. 

Doplňování vody během cesty je umoţněno prostřednictvím vodovodních rozvodŧ u 

čerpacích stanic. Úkol veterináře spočívá v této fázi v kontrole, zda je takto naplánovaná 

přeprava realizovatelná, jestli jsou uvedená místa vhodná pro případný odpočinek či doplnění 

vody. Pro evidenci cesty pod osm hodin je určen rejstřík vozidla pro přepravu zvířat, který 

musí mít řidič s sebou. Dopravce jej na vyţádání předloţí kontrolním orgánŧm a vyplněné 

formuláře uchovává po dobu tří let. 

Monitorování správného prŧběhu přepravy probíhá několika zpŧsoby. Základní moţnost 

kontroly splňuje jiţ zmíněná kniha jízd, skládající se z pěti částí: plánování přepravy, místo 

odeslání, místo určení, prohlášení dopravce a poslední části týkající se zpráv o mimořádných 

událostech (úhyn, dopravní nehoda a podobně). K povinnostem přepravce patří poslání této 

knihy jízd veterináři do místa odeslání po ukončení přepravy. Veterinář má tak zpětnou 

kontrolu, zda přeprava proběhla podle plánu. Zároveň je dopravce povinen poskytnout 

veterináři záznamy z tachografu. Pokud má vŧz vybavení navigačním systémem GPS, musí 

dopravce poskytnout i jeho výstupy kontrolním orgánŧm.  

Dalším povinným dokumentem, vztahujícím se ke konkrétnímu dopravnímu prostředku, je 

kontrolní kniha transportu ţivých zvířat, jeţ zahrnuje také část o povinné dezinfekci vozidla 

po kaţdé vykládce. Do této knihy jsou zaznamenávány veškeré transporty s údaji místa 

odeslání, místa příjemce s časem nakládky a vykládky a specifikací přepravovaných zvířat. 

Přepravní prostředek musí být v místě vykládky vyčištěn, umyt a vydezinfikován a celý 

proces je třeba zaznamenat do kontrolní knihy. Posléze je vŧz fyzicky zkontrolován před další 

nakládkou veterinářem.[11] 

12.5 Svod zvířat 

Svodem zvířat se rozumí soustředění zvířat z rŧzných chovŧ na určeném místě a k určenému 

účelu. Zejména se jedná o trh se zvířaty, výstavu nebo přehlídku zvířat, zkoušky výkonnosti a 

chovatelské soutěţe. Při těchto akcích se mŧţe od infikovaného zvířete nakazit zvíře z jiného 

chovu a dojde tak k šíření infekce.  

Pořadatel svodu zvířat je povinen před podáním ţádosti o povolení konání svodu poţádat 

příslušný orgán veterinární správy, aby určil veterinární podmínky pro konání svodu, a zajistit 

jejich dodrţování.[17]  
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12.6 Technologie pouţívané k rozšiřování biologických agens 

Ke tvorbě biologického aerosolu se pouţívají bojové hlavice s biologickou náplní pro řízené 

střely, biologické letecké pumy, rozstřikovací a rozprašovací letecká zařízení a aerosolové 

generátory.  

Bojová hlavice má ve svém těle kontejner, kde dochází k tepelné regulaci a je zde uloţeno 

několik stovek pumiček obsahující biologickou náplň. V určené výšce nad cílem dochází k 

výbuchu, tělo hlavice a kontejneru se roztrhne a pumičky rotujícím pohybem klesají k zemi.  

Tím se rovnoměrně rozptýlí, po dopadu se aktivuje výbušná náplň, tělo pumičky se roztrhne a 

biologický materiál se ve formě aerosolu rozptýlí od okolního prostředí a mŧţe se šířit 

terénem na velké vzdálenosti.[21]  

Aerosolové generátory ve správných meteorologických podmínkách zajišťují šíření 

biologických agens pomocí aerosolu vytvořením neviditelného oblaku částic v oblasti, kde 

mohou účinkovat po dlouhou dobu.  

 

13.  Legislativa spojená s nebezpečnými nákazami v rámci  

krizového řízení 

Seznam nebezpečných nákaz je uveden v zákoně č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o 

změně některých souvisejících zákonŧ (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisŧ. Dále 

je v tomto zákoně řečeno, ţe kdokoliv, kdo je schopný rozlišit příznaky nákazy (ošetřovatel, 

zootechnik) a tuto skutečnost zjistí, je povinen ohlásit nákazu veterinární lékaři. Úřední 

veterinární lékař informaci nahlásí KVS (Krajské veterinární správě). V případě krizových 

situací se do činnosti dále zapojuje Integrovaný záchranný systém. 

Chovatel je dále povinen řídit se pokyny veterinárního lékaře a KVS, učinit neodkladná 

opatření, provést ochranná a zdolávací opatření. KVS oznamuje podezření na výskyt NN SVS 

(státní veterinární správě) a ta NN potvrdí, nebo vyvrátí na základě laboratorního vyšetření 

odebraných vzorkŧ. Dále pak SVS uvědomí komisi a členské státy. 

 

Kaţdý chovatel hospodářských zvířat musí zpracovat pohotovostní plán, ten poskytuje SVS 

přehled o farmě v případě náhlých událostí (nakaţlivé choroby zvířat).  

Zemědělcŧm poskytuje návod jak farmu chránit před chorobami zvířat a jak postupovat v 

případě, ţe se jedná o podezření z nákazy, resp. v případě potvrzení. 
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13.1 Pohotovostní plán 

Pohotovostní plán je zpracován pro případy výskytu ohnisek některých nebezpečných nákaz 

zvířat a vzniku mimořádných událostí. NN zpŧsobují značné ztráty v chovech hospodářských 

zvířat a to jak přímé tak i nepřímé. O přímých ztrátách hovoříme, jedná-li se o ztráty na 

zvířatech (úhyn, utracení), ztráty nepřímé jsou především ztráty na produkci a uţitkovosti 

postiţených zvířat, případně náklady na léčbu, likvidaci kadavérŧ.  

Ztráty zpŧsobené nákazami zvířat mohou významně ohrozit stabilitu ţivočišné výroby a 

celkovou ekonomiku, a některé nákazy mají potenciál přejít v mimořádnou událost, případně 

krizový stav. Z těchto dŧvodŧ je nezbytně nutné provádět účinná opatření pro předcházení 

NN, a pro případ jejich vzplanutí mít připravená účinná opatření pro eradikaci ohnisek s 

minimálními ztrátami.[2] 

13.2 Nařízení vlády o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury 

V souvislosti s novelou krizového zákona bylo ve Sbírce zákonŧ zveřejněno nařízení vlády k 

provedení některých jeho ustanovení. Nařízením vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení 

prvku kritické infrastruktury (KI).  

Toto nařízení vlády popisuje prŧřezová a odvětvová kritéria.  

 Prŧřezovými kritérii se rozumí soubor hledisek pro posuzování závaţnosti vlivu narušení 

funkce prvku kritické infrastruktury s mezními hodnotami, které zahrnují rozsah ztrát na 

ţivotě, dopad na zdraví osob, mimořádně váţný ekonomický dopad nebo dopad na veřejnost v 

dŧsledku rozsáhlého omezení poskytování nezbytných sluţeb nebo jiného závaţného zásahu 

do kaţdodenního ţivota. 

 Odvětvovými kritérii - technické nebo provozní hodnoty k určování prvku kritické 

infrastruktury v odvětvích energetika, vodní hospodářství, potravinářství a zemědělství, 

zdravotnictví, doprava, komunikační a informační systémy, finanční trh a měna, nouzové 

sluţby a veřejná správa. 

Pokud zemědělské druţstvo, podnik, soukromý chovatel, splňuje kriteria uvedena v nařízení 

vlády č. 432/2010 Sb., stává se subjektem kritické infrastruktury a musí plnit s tím spojené 

náleţitosti.  
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V rámci ţivočišné výroby je jedná o počty chovaných kusŧ zvířat v jednom chovu na území 

jednoho kraje podle základních druhŧ hospodářských zvířat: 

a) skot: nejméně 10 000 kusŧ,  

b) prasata: nejméně 45 000 kusŧ,  

c) drŧbeţ: nejméně 300 000 kusŧ.[14]  

 

Subjekt kritické infrastruktury odpovídá za ochranu prvku kritické infrastruktury a je mimo 

jiné povinen vypracovat Plán krizové připravenosti subjektu KI. 

13.2.1  Plán krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury 

Zákon č. 430/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně 

některých zákonŧ (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisŧ a dále i Nařízení vlády č. 

431/2010 Sb., kterým se stanovují náleţitosti a zpŧsoby zpracování plánu krizové 

připravenosti a také ukládá povinnost všem provozovatelŧm kritické infrastruktury, kteří jsou 

určeni subjektem kritické infrastruktury tyto plány vypracovat. Účelem plánu krizové 

připravenosti subjektu kritické infrastruktury je zejména: 

 Identifikovat moţné ohroţení funkce prvkŧ kritické infrastruktury na základě moţných 

zdrojŧ rizik; 

 Popsat bezpečnostní opatření ochrany kritické infrastruktury, včetně jejich případných 

doplnění; 

 Stanovit scénáře a postupy pro řešení mimořádných událostí a krizových situací 

k ochraně funkce prvku kritické infrastruktury. 

 

Subjekt kritické infrastruktury je povinen jmenovat styčného bezpečnostního zaměstnance, 

splňující odbornou zpŧsobilost. Subjekt kritické infrastruktury je povinen vypracovat plán 

krizové připravenosti subjektu KI do jednoho roku od rozhodnutí vlády nebo ode dne nabytí 

právní moci opatření obecné povahy, kterým byl prvek KI určen. 
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Algoritmus k vypracování Plánu krizové připravenosti subjektu KI: 

 

Obrázek 2: Schéma kroků při zpracovávání Plánu krizové připravenosti subjektu KI.[24]  

 

14. Opatření pro sniţování rizika nákazy biologickými agens u  

hospodářských zvířat 

Při výskytu nákazy v příslušném chovu hospodářských zvířat závisí na zachycení pŧvodce 

šíření nákazy uvnitř chovu. 

Úmyslnou nákazu biologickými agens je velmi těţké včas identifikovat. Lze předpokládat, ţe 

jako vodítko biologického napadení bude velký počet nakaţených zvířat nebo neočekávaný 

prŧběh nemoci. 

Poškození chovŧ mŧţeme zamezit, budeme-li se snaţit bioterorismu předcházet.  

14.1 Prevence 

Prevencí v kaţdé oblasti je přijetí a dodrţování mezinárodních dohod, úmluv a zákazŧ. To 

znamená aktivní činnost státních orgánŧ v mezinárodních institucích, které se touto 

problematikou zabývají.  

V rámci pouţití biologických agens se jedná především o podepsání Úmluvy o zákazu vývoje, 

výroby a hromadění zásob biologických a toxinových zbraní a o jejich zničení (1972). Jejím 

předchŧdcem je Ţenevský protokol (1925). 

Preventivní opatření proti rozšíření nebezpečné nákazy realizují: 
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 Chovatel – prŧběţným sledováním zdraví zvířat a jejich ochranou před prŧnikem 

pŧvodcŧ nebezpečných nákaz s dŧrazem na zvířata na pastvinách, 

 veterinární lékař – sledováním nákazové situace v chovu v souvislosti s informovanosti 

o nákazové situaci na území ČR i v zahraničí, 

 orgány veterinární správy – prováděním veterinárního dozoru, monitorováním 

nákazové situace na území ČR a v zahraničí a provádění hraniční veterinární kontroly 

dováţeného a převáţeného veterinárního zboţí. 

14.2 Bezpečnostní zajištění areálu zemědělského podniku 

Mezi ochranná opatření patří i bezpečnostní zajištění areálu chovu hospodářských zvířat proti 

vniknutí nepovolaných osob jak jsem se jiţ zmínila v dřívější kapitole.  

Jako nejdŧleţitější povaţuji kvalitní obvodovou ochranu. Účelem této ochrany je zachytit 

případného narušitele technickými prostředky včas, tedy v okamţiku, kdy ještě nepáchá 

trestnou činnost ve střeţených prostorách.  

Komplex ochrany areálu je soubor konkrétních praktických opatření, která slouţí k zajištění 

ochrany celého areálu. Standardně se skládá z několika níţe uvedených bodŧ. 

 

Oplocení a perimetrická ochrana 

Celý areál by měl být oplocen, popřípadě u části obezděn.  Do areálu se nesmí dostat 

nepovolané osoby, musí být detailně kontrolována kaţdý dopravní prostředek vjíţdějící do 

areálu včetně jeho nákladu. 

 

Fyzická ostraha areálu  

Fyzická ostraha areálu by měla být zajištěna zvláště v nočních hodinách, kdy uţ v objektech 

ani areálu nejsou přítomni ţádní zaměstnanci.  

 

Kamerový systém a osvětlení areálu 

Kamerovým systémem je moţné i dálkové střeţení pokud není v areálu přítomna fyzická 

ostraha. Osvětlení v nočních hodinách je další překáţka v páchání trestné činnosti. 
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14.3 Včasná detekce 

Detekce činŧ spojených s biologickými prostředky není snadná záleţitost. Útok biologickými 

prostředky se zásadně liší od útokŧ jinými zbraněmi hromadného ničení tím, ţe jeho pŧsobení 

je řadu hodin, dní i řadu týdnŧ skryté, podle toho, jak dlouho trvá inkubační doba u 

jednotlivých nákaz resp. otrav. V tom je záludnost a další nebezpečí biologického útoku. 

Teprve výsledek biologického útoku, výskyt onemocnění mŧţe být prvním signálem.  

V podstatě rychlá detekce a určení biologického agens je nesrovnatelně obtíţnější a sloţitější 

neţ detekce radiologického nebo chemického útoku 

Pro účel detekce biologických agens je nejvhodnější hmotnostní spektrometrie, nejlépe 

hmotnostní spektrometrie s iontovou pastí a s pomocnou plynovou chromatografií. Tyto 

přístroje mají vynikající citlivost a obrovsky široké analyzační schopnosti. Jsou to přístroje 

velmi drahé, vyţadují vysoce odbornou obsluhu a doba analýzy je delší (kolem tří minut, při 

hlubší analýze aţ 15 minut).[28]  

14.4 Námětová cvičení 

Pomocí námětových cvičení se dá předejít nevědomosti zaměstnancŧ co při vzniku rŧzných 

situací dělat. Jde o praktické cvičení, při kterém si povolané osoby (zaměstnanci, členové 

zasahujících sloţek, atd.) osvojí zásady postupŧ při výskytu nebezpečných nákaz. Řešení 

prevence a zdolávání nákaz mohou zásadně ovlivnit prŧběh při zdolávání reálné situace. 

 

15. Moţnosti sniţování následků bio-teroristických činů v rámci  

chovů hospodářských zvířat 

V této kapitole navrhuji opatření k rychlému potlačení vyskytujících se nákaz. Jak jsem jiţ 

v předešlých kapitolách zmínila, je třeba nákazám předcházet. Právě kvalitními preventivními 

opatřeními se dopady následkŧ dají sníţit.  

 

Nejdříve vytýčím dŧsledky, které by mohly nastat: 

Dopady na ţivoty a poškození zdraví osob 

Přestoţe lidské zdraví nebude ohroţeno, psychologické dopady budou zvláště u chovatelŧ a u 

zasahujících sloţek značné.  
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Zničení nebo poškození majetku 

Vznikají přímé škody nejen utracením hospodářských zvířat, ale také omezením nebo 

zastavením provozu zpracovatelských podnikŧ. 

 

Poškození ţivotního prostředí 

Likvidaci utracených a uhynulých zvířat musí být provedeno ekologicky a rychle. Těla 

utracených a uhynulých zvířat se likvidují v kafilériích. Pokud ale budou muset být upálena či 

zahrabána, bude to mít dopady na ovzduší a pŧdu, která by mohla nýt kontaminována. 

 

Omezení dopravy  

Veškerá doprava do a z postiţených oblastí musí být omezena nebo úplně uzavřena. Předejde 

se tak dalšímu zavlečení nákazy do nezasaţených oblastí. 

Všechny dopravní prostředky musí být při výjezdu z ohniska nákazy nebo pásma dozoru 

dekontaminovány. 

Ekonomické dopady 

Rozsah ekonomických dopadŧ bude záviset na schopnosti omezení šíření nákazy. Velký 

ekonomický dopad bude realizován v mnoha odvětvích hospodářství. Bude muset být 

zastaven zahraniční obchod, s tím související i značná ztráta příjmŧ.  

Velikost ekonomických dopadŧ se bude odvíjet i od finanční hodnoty dotčených zvířat, které 

budou muset být utraceny, nákladŧ na odstranění a nápravu, kterou utrpělo určité zemědělské 

druţstvo, farma. Bioteroristé mohou vyvolat vznik většího počtu ohnisek nákazy v rámci 

státu, tím se ekonomický dopad razantně zvýší. 

15.1 Systém BioWatch 

Jako návrh pro sníţení následkŧ bio-teroristických činŧ v rámci chovŧ hospodářských zvířat 

jsem se nechala inspirovat v zahraničí.  

Ve Spojených státech na ministerstvu pro vnitřní bezpečnost (US Department of Homeland 

Security), v programu monitorování ţivotního prostředí, mají zavedený systém BIOWATCH, 

který je schopen detekovat uvolňování patogenŧ do ovzduší, pomáhat při vytváření dŧkazŧ o 

zdroji, povaze a rozsahu biologického útoku. 
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Tento systém dokáţe rozpoznat pŧvod biologických činitelŧ před nástupem klinických 

příznakŧ. Výhodou je poskytnutí včasného varování před biologickým terorismem, čímţ 

minimalizuje další rozšíření biologických agens a infikování.[29] Instalací do budov 

velkochovŧ by se identifikovalo aerosolové šíření biologických agens. 

Systém BioWatch by mohl být napojen na dŧleţité zdroje, kterými jsou, mimo chovatele, 

především Krajská veterinární správa a jednotky Integrovaného záchranného systému. Dalo 

by se tak předejít jinak zdlouhavějšímu přenosu informací a tím by se zajistil bezprostřední 

zásah.  

Tento systém je sice finančně náročnější, ale při dnešní, stálé aktuálnější hrozbě biologického 

terorismu účinný. 
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16.  Závěr 

V této diplomové práci je naznačena pravděpodobnost. Pravděpodobnost, ţe se 

s bioterorismem mŧţeme setkat. Jen nevíme kdy. Mým úkolem v této práci bylo zjistit, o jaké 

nákazy se jedná, jaké jsou příčiny vzniku, jak se projevují, co mŧţou zpŧsobit a jak se šíří. 

Tyto informace je potřeba znát, abychom mohli předejít hromadným nákazám a také včas 

zahájit ochranná opatření. 

Existuje několik pádných dŧvodŧ, proč klást na ochranu proti bioterorismu, zaměřeného na 

hospodářská zvířata, velký dŧraz. Ţivočišnou výrobu je moţné povaţovat za surovinovou 

základnu pro výrobu potravin, proto by mohly škody v tomto odvětví znamenat pro stát 

ohroţení potravinové bezpečnosti a velké ekonomické ztráty.  

Cílem mé diplomové práce bylo navrhnout opatření pro sniţování rizika nákazy v rámci 

chovŧ hospodářských zvířat. Abych tento cíl naplnila, musela jsem si stanovit jednotlivá 

rizika, která jsou s problematikou nákaz spojená. Vycházela jsem z konzultací s lidmi znalými 

v oboru veterinárního lékařství a z informací odborné literatury. Za nejpravděpodobnější 

příčiny ohroţení povaţuji proniknutí teroristických skupin do hospodářských chovŧ. Teroristé 

mohou také ohrozit chov nepřímo, tzv. „zvenčí“. Kontaminací krmiva, pouţitím 

rozprašovacích prostředkŧ, přepravou a svodem zvířat. Všem těmto moţným rizikŧm se 

věnuji v samostatné kapitole. Na základě těchto rizik jsem navrhla vhodná opatření.  

Základ prevence vidím v dodrţování mezinárodních úmluv, smluv a zásad pro nakládání 

s biologickými prostředky. Bioterorismu se dá čelit interním bezpečnostním zajištěním budov 

a areálu chovŧ, vnímavostí zaměstnancŧ, pravidelným námětovým cvičením (školením) a 

včasnou detekcí.  

Při čerpání zkušeností ze zahraničí, kde s touto problematikou mají dalekosáhle zkušenosti, 

jsem se nechala inspirovat zavedeným systémem BioWatch, který od roku 2003 vyuţívají pro 

detekování biologických agens v ovzduší. Alternativním vyuţitím tohoto systému ve 

velkochovech na našem území by se mohlo předejít šíření biologických agens v aerosolu. 

Aerosol je totiţ nejúčinnější forma napadení organizmu. Proto jeho výhoda včasné detekce 

patogenŧ umoţňuje rychlou reakci s efektivním nasazením obranných prostředkŧ. Tím se 

zabrání likvidaci zdravých kusŧ stáda a předejde se tak finančním i ekonomickým ztrátám. 

Myslím si, ţe má práce mŧţe slouţit řadě studentŧ jako studijní materiál, jelikoţ materiálŧ 

souvisejících s bioterorismem jako takovým je řada, ovšem materiálŧ o bioterorismu 

zaměřeném na hospodářská zvířata uţ tolik není. Snaţila jsem se o přehledné a srozumitelné 
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zpracování. Při vypracování této práce jsem se dozvěděla mnoho nových a zajímavých 

informací, se kterými bych se za jiných okolností neměla příleţitost seznámit. Myslím, ţe 

rozsahem své práce jsem dosáhla zodpovězení otázek, které jsem uváděla v úvodu. 
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