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1 Úvod 

Téma této diplomové práce je Moţnosti sniţování rizika nákazy hospodářských zvířat 

v důsledku kriminálních činů. Toto téma jsem si vybral zejména z důvodu, ţe jsem ţil 

a vyrůstal na malé obci, kde jsem skoro denně přicházel do styku se zvířaty. Během těchto let 

jsem si k nim vybudoval určitý vztah. 

Zvířata na rozdíl od člověka nejsou schopna sama se bránit nástrahám, kterým mohou být 

vystavovány. Pro svoje přeţití potřebují pomoc člověka. Takováto pomoc musí být 

však včasná. V opačném případě je jiţ pomoc člověka málo účelná. 

V zemědělství se lidé nezabývají jenom rostlinou, ale i ţivočišnou výrobou. Druhá 

zmiňovaná výroba nás bude zajímat více. Ţivočišná výroba je pevně spojena s rostlinnou 

výrobou a vyuţíváním zemědělské půdy. Jak jiţ bylo řečeno, tak ţivočišná a rostlinná výroba 

jsou spolu úzkým vodítkem spojeny. Je tedy nad míru jasné, ţe zásah mířený na rostlinnou 

produkci se můţe negativně podepsat i na produkci ţivočišné.  

V naší společnosti se můţeme setkat hned s několika druhy chovů hospodářských zvířat. 

Od malých chovů aţ po velkochovy hospodářských zvířat. Velkochovy mohou být z jedné 

stránky snazším cílem pro zásah, který bude mít velký účinek. Dojde totiţ k zasaţení většího 

počtu kusů zvířat, neţ by tomu bylo u malého chovu. Podíváme-li se na velkochovy i z druhé 

stránky, velkochovy poskytují větší kvalifikovanou péčí. Lepší a kvalifikovanější péči se 

podaří lépe odhalit poškození zdravotního stavu, způsobeného biologickými prostředky. 

Z pohledu celé naší společnosti se u malých chovů hůře odhalí nákaza způsobená 

biologickými činiteli. V tomto důsledku se můţe nákaza lépe šířit a bude hrozit vznik a rozvoj 

pandemií. Z tohoto důvodu není na snaze podcenit riziko, které v sobě nesou malé chovy. 

Útoky, které jsou namířené na hospodářská zvířata, mají primární a sekundární cíl. 

Primárním cílem můţe být narušení či zničení samotného chovu zvířat. U sekundárního cíle je 

úkolem infikovat ţivočišné produkty a tím narušit potravinový řetězec a zasáhnout tak 

samotné spotřebitele, tedy lidskou populaci. 

V současné době asi celý svět vnímá nebezpečí, které se skrývá ve zneuţití zbraní 

hromadného ničení (chemické, biologické, radiologické a jaderné zbraně). V minulosti byly 

zbraně hromadného ničení pouţívány zejména při válečných konfliktech. V dnešní době se 

zvyšuje počet subjektů, které vyuţívají biologické agens, a to k nejrůznějším účelům. 

Současně s tímto problémem se zvyšuje i riziko zneuţití k biologickým kriminálním činům.
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2 Rešerše 

V rešerši uvádím publikace a právní předpisy, které budu vyuţívat pro potřeby 

své diplomové práce.  

 Vyhláška č. 12/ 2010 Sb. ze dne 7. ledna 2010. Touto vyhláškou se mění vyhláška 

č. 299/ 2003 Sb., o opatření pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí 

přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů. Tato vyhláška 

zapracovává příslušné právní předpisy Evropského společenství. V této vyhlášce 

se mimo jiné upravují obecná opatření ke zdolání a zabránění šíření nákaz zvířat, 

způsoby a lhůty ohlašování nákaz, veterinární podmínky a pravidla očkování 

zvířat, opatření ke zdolávání a zabránění šíření některých nebezpečných nákaz. 

 Zákon č. 166/ 1999 Sb. ze dne 13. července 1999 o veterinární péči a o změně 

některých souvisejících zákonů. Tento zákon zapracovává příslušné právní 

předpisy Evropského společenství. Stanovuje poţadavky veterinární péče na chov 

a zdraví zvířat a na ţivočišné produkty, upravuje práva a povinnosti fyzických 

a právnických osob, působnost a pravomoc orgánu, které vykonávají státní správu 

v oblasti veterinární péče, a některé odborné veterinární činnosti a jejich samotný 

výkon. 

 Středa, L. Šíření zbraní hromadného ničení – váţná hrozba 21. století. 1. vydání, 

MV – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, Praha 2003, 245 

stran, ISBN 80-86640-03-5. Kniţní publikace se zabývá zbraněmi hromadného 

ničení. Pro potřeby mé práce to jsou hlavně biologické zbraně. Jejich základní 

charakteristiky, způsoby šíření biologických zbraní, historii pouţití biologických 

zbraní a hrozbě pouţití biologických zbraní v současnosti. 

 Prymula, R. a kol., Biologický a chemický terorismus informace pro kaţdého. 

1. vydání, Grada Publishing, spol. s. r. o., Praha 2002, 152 stran, ISBN 80-247-

0288-6. V publikaci jsou popisovány současné moţnosti pouţití biologických 

agens a chemických látek, počátky jejich vývoje, první praktické pokusy 

i nehody, které tento vývoj doprovázely. Kniha prezentuje stávající klasifikaci, 

nejvýznamnější zástupce, moţnosti profylaktických a terapeutických  opatření, 

moţná rizika pouţití ve válečných konfliktech a zneuţití v případě bioterorismu. 

 Matoušek, J., Mika, O., Vičar, D. Nové hrozby terorismu: Chemický, biologický, 

radiologický a jaderný terorismus, vydáno Univerzitou obrany, Brno 2005, 122 
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stran, ISBN 80-7231-037-2. V publikaci jsou mimo jiné popsány smlouvy 

a dohody k potlačení terorismu, nové hrozby terorismu, hrozby terorismu v ČR, 

prostředky biologického terorismu a ohroţení kritických infrastruktur. 

 Valášek, J., Čapoun, T., Krykorková, J., Gavel, A., Hylák, Č. Bojové otravné 

látky, biologické agens a prostředky individuální ochrany. 1. vydání, MV- 

generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, Praha 2007, 82 stran, 

ISBN 978-80-86640-99-0. V publikaci je popisována problematika biologických 

agens, způsob šíření a cesty vstupu, ochrana proti biologickým agens, detekce 

a identifikace biologických agens a přehled vybraných rizikových patogenních 

agens a toxinů.  

 Kolektiv autorů. Vysoce riziková biologická agens – Úvod do managementu 

biologických událostí. Vydáno Praha 2002, 137 stran. Tato kniţní publikace 

popisuje historické zneuţití biologických agens, vysoce rizikové biologické 

agens, patogeny člověka a patogeny přenosné ze zvířat na člověka, viry, bakterie, 

rickettsie, houby, toxiny, detekci, identifikaci a typizaci biologických agens. 

 Matoušek, J., Benedík, J., Linhart, P. CBRN Biologické zbraně. 1. vydání. Vydalo 

Sdruţení poţárního a bezpečnostního inţenýrství v Ostravě 2007, 186 stran, ISBN 

978-80-7385-003-6. Kniha pojednává o vývoji a základních vlastnostech 

biologických zbraní a jejich hlavní sloţce – biologických agens. Přináší detailní 

a moderní informace o vojensky významných bakteriích, virech, rickettsiích, 

houbách, toxinech a o principu technické a zdravotnické ochrany. 
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3 Vymezení základních pojmů 

 Chovatel - kaţdý, kdo zvíře nebo zvířata vlastní nebo drţí, anebo je pověřen se 

o ně starat, ať jiţ za úplatu nebo bezúplatně, a to i na přechodnou dobu. [19] 

 Hospodářství - jakákoli stavba, zařízení nebo místo, kde je hospodářské zvíře 

nebo kde jsou hospodářská zvířata chována nebo drţena, včetně chovu pod širým 

nebem. Je-li v hospodářství chováno nebo drţeno více neţ jedno stádo nebo více 

neţ jedna skupina hospodářských zvířat, která mohou onemocnět stejnou nákazou 

nebo nemocí přenosnou ze zvířat na člověka (dále jen "vnímavá zvířata"), je 

kaţdé z těchto stád nebo kaţdá z těchto skupin oddělenou epizootologickou 

jednotkou, která má stejný zdravotní status. [19] 

 Hospodářskými zvířaty zvířata vyuţívaná převáţně k chovu, výkrmu, práci 

a jiným hospodářským účelům, zejména skot, prasata, ovce, kozy, koně, osli 

a jejich kříţenci, drůbeţ, běţci, králíci, koţešinová zvířata, zvěř ve farmovém 

chovu, ryby a včely. [19] 

 Jateční zvířata - hospodářská zvířata, jeţ jsou určena k poráţce a jatečnímu 

zpracování a jejichţ maso je určeno k výţivě lidí. [19] 

 Svod zvířat - soustředění zvířat různých chovatelů na určeném místě 

a k určenému účelu, zejména trh se zvířaty, výstava nebo přehlídka zvířat, 

výkonnostní zkoušky a chovatelské soutěţe. [19] 

 Zvířata podezřelá z nákazy zvířat - zvířata, u nichţ se projevují klinické příznaky 

vyvolávající  podezření, ţe jde o určitou nákazu zvířat, anebo zvířata, o nichţ je 

podle výsledků vyšetření nutno mít za to, ţe jsou podezřelá z určité nákazy zvířat. 

[19] 

 Zvířata podezřelá z nakaţení - zvířata, u nichţ se neprojevují klinické příznaky 

vyvolávající podezření, ţe jde o určitou nákazu zvířat, o nichţ však lze mít za to, 

ţe přišla přímo nebo nepřímo do styku s jejím zdrojem. [19] 

 Karanténa - dočasně, provozně a místně oddělené umístění zvířat podezřelých 

z nákazy zvířat nebo zvířat podezřelých z nakaţení (dále jen "podezřelá zvířata"), 

v jehoţ průběhu se provádějí preventivní, diagnostické, popřípadě i léčebné úkony 

k ochraně před zavlečením nebo šířením nákaz zvířat. [19] 
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 Izolace - dočasně oddělené umístění zvířat před jejich zařazením do stáda 

nebo před jejich přemístěním z hospodářství, v jehoţ průběhu se provádějí 

preventivní a diagnostické úkony a sleduje zdravotní stav zvířat. [19] 

 Ohnisko nákazy - hospodářství nebo jiné místo, na němţ jsou shromáţděna 

zvířata, kde byl zjištěn jeden nebo více případů nákazy. [19] 

 Nákazová situace - výskyt nákazy na určitém území nebo v určitém hospodářství. 

[19] 

 Ţivočišné produkty - suroviny ţivočišného původu, a to všechny části těl zvířat, 

zejména maso, vnitřnosti, tuky, kůţe, kosti, krev, ţlázy s vnitřní sekrecí, rohy, 

parohy, paznehty, kopyta, vlna, srst, peří, také mléko, vejce, med a včelí vosk, 

jakoţ i výrobky z těchto surovin, které jsou určeny k výţivě lidí a zvířat. [19] 

 Krmiva - produkty rostlinného nebo ţivočišného původu čerstvé nebo 

konzervované a produkty jejich průmyslového zpracování, jakoţ i organické 

a anorganické látky s přidáním doplňkových látek nebo bez jejich přidání, které 

jsou určeny ke krmení zvířat samostatně nebo ve směsích. [19] 

 Ochranná lhůta - doba od skončení podávání léčivého přípravku, po kterou jím 

můţe být nepříznivě ovlivněna zdravotní nezávadnost ţivočišných produktů. [19] 

 Nutná poráţka - poráţka nemocného, z onemocnění podezřelého nebo 

poraněného jatečního zvířete na jatkách nebo i mimo jatky, odůvodňuje-li to stav 

zvířete, za podmínek určených veterinárním lékařem. [19] 

 Utracení - usmrcení zvířete bez vykrvení, a to způsobem, který není v rozporu s 

předpisy na ochranu zvířat proti týrání. [19] 

 Konfiskáty (odpady) ţivočišného původu - těla uhynulých, nedonošených, mrtvě 

narozených nebo utracených zvířat (dále jen "kadávery"), jakoţ i ţivočišné 

produkty, které jsou nepoţivatelné, popřípadě vyloučené z pouţití k obvyklému 

účelu podle tohoto zákona a prováděcích právních předpisů k němu nebo podle 

rozhodnutí orgánu veterinární správy a určené k neškodnému odstranění 

nebo dalšímu zpracování. [19] 

 Dopravní prostředky - část silničního vozidla, dráţního vozidla, letadla nebo lodi, 

určená k přepravě zboţí, jakoţ i kontejner pouţívaný pro silniční, dráţní, leteckou 

nebo vodní dopravu. [19] 

 Úřední veterinární lékař - veterinární lékař orgánu veterinární správy. [19] 
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 Soukromý veterinární lékař - veterinární lékař vykonávající veterinární léčebnou 

a preventivní činnost podnikatelským způsobem. [19] 

 Biologická agens - viry, rickettsie, chlamydie, bakterie a mikroskopické houby 

uvedené na seznamech vyhlášky č. 474/2002 Sb., jsou původci závaţných 

onemocnění osob, ţivočichů i rostlin. Všechny tyto „látky“ jsou často souhrnně 

označovány pojmem biologická agens. Biologická agens mohou 

vedle onemocnění vyvolat také smrt nebo zneschopnění osob či zvířat, způsobit 

úhyn nebo poškození rostlin. Od toxinů se liší tím, ţe se jedná o mikroorganismy, 

které jsou schopny se v tělech hostitelských organismů replikovat – vytvářet 

své vlastní kopie (zjednodušeně řečeno jsou schopny se v hostitelském organismu 

rozmnoţovat) a dále se šířit do okolního prostředí [5]. 

 Toxiny - dále nereplikovatelné (neschopné vytvářet vlastní kopie, neschopné 

rozmnoţování) jedovaté chemické látky. Nejčastěji jsou produkované ţivými 

přírodními organismy - mikroorganismy, houbami, rostlinami i ţivočichy. Mohou 

být ale také produkovány organismy geneticky modifikovanými nebo mohou být 

chemicky syntetizovány. Podobně jako biologická agens mohou toxiny způsobit 

smrt, onemocnění nebo zneschopnění lidí, zvířat rovněţ také způsobit úhyn 

či poškození rostlin [5]. 

 Epizootie (obdoba epidemie u lidí) - nakaţlivé onemocnění zvířat postihující 

velké skupiny zvířat (velký počet) na velkém území (kraje, celý stát) v určitém 

časovém období. Charakteristickými rysy epizootie je rychlý nástup, rychlé šíření 

a vysoká nemocnost. Extrémní formou epizootie je panzootie (obdoba pandemie), 

kdy infekční nemoc zasáhne celé kontinenty. Formou epizootie nebo panzotie 

probíhají vysoce virulentní (nakaţlivá) onemocnění virového původu. V Evropě 

se nejčastěji vyskytuje slintavka a kulhavka, mor prasat nebo vysoce patogenní 

forma ptačí chřipky H5N1. Tato onemocnění se velmi rychle šíří a při nedodrţení 

veterinárních opatření se často během několika dní mohou rozšířit do více států. 

[14] 

 Depistáţ - vědomé, cílené, včasné vyhledávání nemocných nebo zdrojů nemoci 

v celé populaci či ve vybraných skupinách. [17]. 

 Zoonóza - onemocnění nebo infekce, které jsou přirozeně přenosné přímo 

nebo nepřímo mezi zvířaty a lidmi. [18] 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Epidemie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Onemocn%C4%9Bn%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nemocnost
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Panzootie&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pandemie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Slintavka_a_kulhavka
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Mor_prasat&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pta%C4%8D%C3%AD_ch%C5%99ipka
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 Rezistence vůči antimikrobiálním látkám - schopnost mikroorganizmů určitých 

druhů přeţít nebo dokonce růst v přítomnosti dané koncentrace antimikrobiální 

látky, která je zpravidla dostatečná k potlačení nebo zničení mikroorganizmů 

stejného druhu. [18] 

 Recidivista – osoba dopouštějící se opětovného spáchání trestného činu stejné 

povahy. [21] 

 Ad hoc – jen pro tento účel, k této věci, k tomuto účelu. [22] 

 Virulence – účinnost, ţivotnost, schopnost mikroorganismů vyvolat infekci. [23] 

 Patogen – ţivý původce nemoci (bakterie, vir, atd.), choroboplodný zárodek. [24] 

 Transnacionální – nadnárodní, svým významem nebo důsledkem jdoucí za 

hranice státu. [25] 

 Zvíře vnímaného druhu - jakékoli domácí nebo volně ţijící zvíře, které můţe 

onemocnět určitou nákazou. [27] 

 Paradigma – souhrn základních domněnek, předpokladů a představ. [28] 

3.1 Kriminální čin 

Po roce 1989 došlo v ČR k nárůstu kriminality. Na kriminalitě se podíleli 

jak prvopachatelé, tak recidivisté. Kriminální činnost zvolila pro zabezpečování svých potřeb 

řada lidí, jeţ ztratili svůj sociální statut či nebyli schopni nebo ochotni dosáhnout svých cílů 

jiným způsobem. Po otevření hranic se do ČR dostala řada cizinců. Ti zde jiţ plánovali páchat 

kriminální činnost či se k páchání trestné činnosti odhodlali aţ na území ČR. [36] 

Recidivisté i potencionální delikventi (domácí i zahraniční) si vytvořily nejrůznější 

kriminální komunity. Kriminální komunity vytvořily podhoubí pro trestnou činnost 

v nejrůznějších oblastech. Medializace kriminality a samotné kriminální prostředí v ČR 

vytvořili podhoubí i pro akty kriminálního terorismu. [36] 

Na našem území začaly působit i zločinecké organizované skupiny. Byly většinou 

organizovány na základě etnického či geografického původu příslušníků skupin. Na území 

ČR lze vypozorovat jak činnost českého etnického organizovaného zločinu, tak i (v omezené 

míře) romského etnického zločinu a hlavně transnacionálních skupin zahraničního původu. 

Kaţdý kriminální akt nejde rozhodně povaţovat za teroristický, a to i pokud můţe ohrozit 

větší počet lidí.  Důleţité je, aby jím bylo vysláno poselství širšímu  okruhu osob neţ přímým 

obětem, coţ vyplývá z definice kriminálního terorismu. [36] 
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Kriminalitou je myšleno překračování platných právních norem v oblasti trestního práva. 

Obecná kriminalita přestala být v řadě zemích hromadným společenským jevem, ale stala se 

jevem masovým. Státní orgány postihující kriminalitu se dozvídají pouze o části skutečné 

kriminality (registrovanou neboli zjevnou), zatím co zbytek tvoří kriminalitu skrytou 

(latentní). [36] 

Kriminální individua se při prosazování svých zájmů můţe uchýlit k násilí, kolem sebe 

vytvářet zločin (zvláště pak u organizovaného) a vytvořit atmosféru strachu (k tomu přispívá 

často intenzita útoku).  Vytvářejí specifickou část společnosti. Část z nich můţe být k této 

činnosti ve svém ţivotě stabilněji vázána. Sebeidentifikace pachatelů můţe spočívat 

v překračování právních norem stanovených a akceptovatelných společností. Na základě 

těchto skutečností si mohou hledat prostředí, ve kterém se pohybují. Vzniká podhoubí, 

na jehoţ konci můţe vznikat organizovaná kriminalita, ta představuje  mimořádně 

nebezpečný fenomén. Organizovaná kriminalita můţe existovat takřka ve všech odvětvích 

kriminality, která přináší zisk. [36] 

V moderní společnosti se vyskytnul nový sociálněpatologický fenomén strachu veřejnosti 

z kriminality. Ten zhoršuje kvalitu ţivota jednotlivců i společnosti a negativně ovlivňuje 

společenský vývoj. Vliv na jeho rozvoji má i samotná medializace kriminality v moderních 

a postmoderních sdělovacích prostředcích. Medializace kriminality můţe někdy slouţit jako 

návod pro pachatele kriminální činnosti. [36] 

Kriminální činnost můţe být realizována organizovanými skupinami, ad – hoc gangy či 

jednotlivci. 

Rozlišované formy útoku: 

 úmyslné, náhodné 

 útok s malou nebo velkou škodou, 

 nevýznamný, 

 významný, 

 katastrofický. 

 pasivní, 

 aktivní. 

Problém nákazy hospodářských zvířat trestným činem je jeho nepředvídatelnost. Nikdo 

ho v danou chvíli nečeká a z toho důvodu na tento čin nebude dostatečně připraven. [36] 
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3.1.1 Základy trestní odpovědnosti podle trestního zákoníku 

Problematiku trestných činů řeší zákon č. 40/2009 Sb., ze dne 8. ledna 2009, trestní 

zákoník (dále trestní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Jen trestní zákoník vymezuje trestné činy a stanoví trestní sankce, které lze uloţit za 

jejich spáchání. [20] 

Trestným činem je myšlen protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný 

a vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně. K trestní odpovědnosti za trestný čin je třeba 

úmyslné zavinění, nestanoví-li trestní zákon výslovně, ţe postačí zavinění z nedbalosti. [20] 

Trestné činy se rozdělují na přečiny a zločiny. Přečiny jsou všechny nedbalostní trestné 

činy a ty úmyslné trestné činy, za něţ trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s horní 

hranicí sazby po pěti letech. Zločiny jsou všechny trestné činy, které nejsou podle trestního 

zákona přečiny, zvlášť závaţnými zločiny jsou úmyslné trestné činy, za neţ trestní zákon 

stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně deset let. Zavinění 

takovéhoto trestného činu můţe mít podobu úmyslu nebo nedbalosti. [20] 

Příprava trestného činu je jednání spočívající ve vytváření podmínek pro spáchání zvlášť 

závaţného trestného činu (zejména jeho organizování). Příprava je trestná podle trestní sazby 

stanovené za zvlášť závaţný zločin, k němuţ směřovala, jestliţe trestní zákon nestanoví něco 

jiného. [20] 

Pokus o trestný čin je jednání, které bezprostředně směřuje k dokonání trestného činu 

a jehoţ se pachatel dopustil v úmyslu trestný čin spáchat, je pokusem trestného činu, jestliţe 

k dokonání trestného činu nedošlo. Pokus trestného činu je trestný podle trestní sazby 

stanovené na dokonalý trestný čin. [20] 

Pachatelem trestného činu je ten, kdo svým jednáním naplnil znaky skutkové podstaty 

trestného činu nebo jeho pokus či přípravy, je-li trestná. Pachatelem trestného činu je i ten, 

kdo k provedení trestného činy uţil jiné osoby, která není trestně odpovědná pro nedostatek 

věku, nepříčetnost, omyl, anebo proto, ze jednala v nutné obraně, krajní nouzi či za jiné 

okolnosti vylučující protiprávnost, nebo sama nejednala nebo nejednala zaviněně. [20] 

Byl-li trestný čin spáchán úmyslným a společným jednáním dvou či více osob, odpovídá 

kaţdý z nich, jako by trestný čin spáchala sama. [20] 

Účastníkem na dokonalém trestném činu nebo na jeho pokusu je ten, kdo úmyslně: [20] 

 spáchání trestného činu zosnoval nebo řídil (organizoval), 

 vzbudil v jiném rozhodnutí spáchat trestný čin (návodce), 
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 umoţnil nebo usnadnil jinému spáchání trestného činu, zejména opatření 

prostředků, odstranění překáţek, vylákáním poškozeného na místo činu, hlídáním 

při činu, radou, utvrzováním v předsevzetí nebo slibem přispět do trestného činu 

(pomocník). 

Na trestní odpovědnost a trestnost účastníka se pouţije ustanovení o trestní odpovědnosti 

a trestnosti pachatele, nestanoví-li trestní zákon jinak. [20] 

Trestními sankcemi jsou tresty a ochranná opatření. Trestní sankce lez ukládat jen na 

základě trestního zákona. Pachateli nelze uloţit kruté tresty a nepřiměřené trestní sankce. 

Výkonem sankce nesmí být poníţena lidská důstojnost. Při ukládání trestních sankcí je nutná 

přiměřenost: [20] 

 trestní sankce je nutno ukládat s přihlédnutím k povaze a závaţnosti spáchaného 

trestného činu a poměrům pachatele, 

 tam, kde postačí uloţení trestní sankce pachatele méně postihující, nesmí být 

uloţena trestní sankce pro pachatele citelnější, 

 při ukládání trestních sankcí se přihlédne i k právem chráněným zájmům osob 

poškozených trestným činem. 

Při stanovování druhu trestu a jeho výměře soud přihlédne k následujícím faktorům: [20] 

 k povaze a závaţnosti trestného činu, 

 k osobním, rodinným, majetkovým a jiným poměrům pachatele, 

 k jeho dosavadnímu způsobu ţivota a moţnosti jeho nápravy, 

 chování pachatele po činu, zejména jeho snaze nahradit škodu nebo odstranit jiné 

škodlivé následky činu, 

 spolupracoval-li během trestního řízení, 

 významným způsobem přispěl k objasnění zvlášť závaţného zločinu spáchaného 

členy organizované skupiny, ve spojení s organizovanou skupinou, ve prospěch 

organizované skupiny či pomohl zabránit pokusu nebo dokonání takovéhoto 

trestného činu, 

 přihlédne také k účinkům a důsledkům, které lze očekávat od trestu pro budoucí 

ţivot pachatele. 

Povaha a závaţnost trestného činu jsou určovány zejména významem chráněného zájmu, 

který byl činem dotčen, způsobem provedení činu a jeho následky, okolnostmi, za kterých byl 

spáchán, osobou pachatele, mírou jeho zavinění a jeho pohnutkou, záměrem a cílem. Při 

stanovování druhu trestu a jeho výměry soud přihlédne k polehčujícím a přitěţujícím 
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okolnostem (§ 41 a 42 trestního zákona), k době, která uplynula od spáchání trestního činu, 

k případné změně situace a k délce trestního řízení, trvalo-li nepřiměřeně dlouhou dobu. [20] 

Za spáchání trestného činu můţe být soudem uloţen následující výčet trestů: [20] 

 odnětí svobody, 

 domácí vězení, 

 propadnutí majetku, 

 peněţitý trest, 

 propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty, 

 zákaz činnosti, 

 zákaz pobytu, 

 vyhoštění, 

 a další (§ 52 trestního zákona). 

Postavení zvířete v trestním právu (§ 134 odstavci 1 trestního zákona). Zvíře je v trestním 

zákoně chápáno jako věc. Ustanovení o věcech se tedy vztahuje i na ţivá zvířata. [20] 

Porušení předpisů o oběhu zboţí ve styku s cizinou (§ 261 trestního zákona). Odnětí 

svobody na jeden rok aţ pět let nebo peněţitým trestem bude pachatel potrestán, způsobí-li 

nebo zvýší takovým činem nebezpečí zavlečení nebo rozšíření nakaţlivé nemoci zvířat 

v zájmových chovech, hospodářských zvířat nebo volně ţijících zvířat, nakaţlivé nemoci 

nebo škůdce uţitkových rostlin. [20] 

Šíření nakaţlivé nemoci zvířat (§ 306 trestního zákona, NV č. 453/2009 Sb., kterým se 

pro účely trestního zákoníku stanoví, co se povaţuje za nakaţlivé lidské nemoci, nakaţlivé 

nemoci zvířat, nakaţlivé nemoci rostlin a škůdce uţitkových rostlin). Kdo, byť i z nedbalosti, 

způsobí nebo zvýší nebezpečí zavlečení nebo rozšíření nakaţlivé nemoci zvířat v zájmových 

chovech, hospodářských zvířat nebo volně ţijících zvířat, bude potrestán odnětím svobody aţ 

na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci či jiné majetkové hodnoty. Odnětí 

svobody na šest měsíců aţ tři léta bude pachatel potrestán, způsobí-li zmíněným činem, 

v tomto odstavci, rozšíření takové nemoci. [20] 

3.2 Biologická agens  

Biologická agens jsou ţivé choroboplodné mikroorganismy čí jejich produkty, jeţ jsou 

schopné vyvolat masová infekční onemocnění, otravy u lidí, zvířat či rostlin. Aby se tyto 

mikroorganismy mohly uplatnit jako biologická agens, musí být pro ţivý organismus 

tzv. patogenní, tedy schopné vniknout do ţivého organismu a tím vyvolat onemocnění. 
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Onemocnění vyvolané takovýmto patogenem se nazývá infekcí. Infekční onemocnění se 

mohou i nadále rozšiřovat a označují se jako přenosná onemocnění. Tato onemocnění patří 

k těm nejzávaţnějším. [1] 

Zatímco mnoho patogenů a toxinů můţe vyvolat onemocnění či intoxikaci ţivého 

organismu, relativně méně jich můţe být efektivně zneuţito k výrobě biologických zbraní 

nebo ke kriminálním resp. teroristickým účelům. Biologickými agens zneuţitelnými pro 

výrobu zbraní nebo teroristy mohou být bakterie, viry, či toxiny. K tomu, aby biologická 

agens byla účinná, musí splňovat řadu podmínek. Tyto podmínky byly formulovány v pracích 

(převáţně vojenských z roku 1964 a 1983 v USA). Na základě těchto prací je moţno základní 

kriteria pro vhodnost biologického agens shrnout do následujících bodů [1, 7]: 

1. biologický agens má vyvolávat poţadovaný efekt (onemocnění či smrt), 

2. co nejniţší koncentrace biologického agens k způsobení nemoci či smrti, 

3. vysoká nakaţlivost biologického agens, 

4. krátká a předpověditelná inkubační doba biologického agens od expozice 

aţ do nástupu symptomů onemocnění, 

5. nízká či ţádná přirozená nebo získaná odolnost cíleného organismu vůči 

biologickému agens, 

6. absence profylaxe pro daná biologická agens u cílového organismu, 

7. obtíţná zjistitelnost biologického agens, 

8. moţnost ekonomické hromadné produkce biologického agens, 

9. biologický agens má být přiměřeně robustní a stálý při výrobě a v podmínkách 

skladování a dopravy, 

10. biologická agens musí být schopna účinného rozptylu (nemůţe-li být 

rozptýlen ve formě aerosolu nebo za pomocí ţivých vektorů – např. blech, 

komárů a klíšťat, má být k dispozici pro rozptyl ve formě  infikovaného 

substrátu), 

11. stálost biologického agens při rozptylu (jsou-li rozptylování ve formě 

aerosolu, musí přeţít a zůstat stálý v atmosféře do zasaţení poţadovaného 

cíleného organismu), 

12. vhodná velikost částic pro pouţití v aerosolu. 

U toxinů budou platit jiná kriteria. Ta budou odpovídat skutečnosti, ţe toxiny nejsou ţivé, 

v těle se rozmnoţující se organismy. Toxiny jsou produkovány ţivými organismy se 

specifickými účinky na lidi a zvířata.  Pro toxiny budou tedy platit jen některá z výše 
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uvedených kriterií (ku příkladu 1., 2. , 8., 9., 10., 11.), oproti tomu kriteria (např. 3. – 7.) jsou 

irelevantní. 

Biologická agens jsou značně heterogenní skupinou (bakterie, viry, rickettsie, toxiny), 

to značně ztěţuje jejich detekci. Aerosol obsahující biologická agens je obvykle neviditelný, 

bez chuti a zápachu, po počátečním rozptýlení je obtíţné jej zpětně zjistit. Účinek 

biologických agens po samotném útoku je zpoţdění inkubační dobou. První příznaky zasaţení 

se zpravidla projevují aţ po několika dnech. Tyto prvotní příznaky bývají velmi nespecifické, 

často maskují různá endemická onemocnění. Jakmile se rozvinou specifické příznaky, bývá 

jiţ zpravidla pozdě na úspěšnou terapii. Účinnost biologického agens je obrovská. 

Jako přiklad zde uvedu situaci, kdy 10 gramů antraxových spór rozprášených ve formě 

aerosolu můţe vést k smrti tolika lidí jako při pouţití 1 tuny sarinu. Řada biologických agens 

je navíc infekční i sekundárně, takţe se můţe dále přenášet ze zvířete na zvíře. Tím můţe 

počet napadených zvířat dále růst. [7] 

Potenciál biologických agens se ještě podstatně zvyšuje díky současným moţnostem 

molekulární biologie, genetického inţenýrství a příbuzných technologií, které umoţňují 

výzkum  a výrobu geneticky modifikovaných patogenů. a s dostupností účinnějších systémů 

jejich dopravy a rozšiřování. Proto je schopnost včas a rychle detekovat biologická agens 

základním předpokladem minimalizace jejich ničivého účinku. Situace ztěţuje blízká 

příbuznost potenciálních biologických agens s druhy běţnými v přírodě a zcela 

nepatogenními, např. běţný Bacillus cereus a Bacillus anthracis způsobující antrax. [7] 

3.2.1 Základní významné vlastnosti virů, bakterií, rickettsií a hub 

Infekční dávka 

Jedním z hlavních kriterií, které rozhodují o nebezpečnosti patogenu a tím  i o moţnosti 

jeho zneuţití jako biologického agens, je infekční dávka. Denně čelíme útokům patogenů, 

aniţ bychom si je uvědomovali. Náš vybudovaný obranný systém je schopen do jisté míry 

tyto patogeny průběţně likvidovat. Je-li mnoţství patogenů vyšší, neţ dokáţe náš imunitní 

systém zvládnout, projeví se to nemocí. Mluvíme tu o tzv. prahovém mnoţství , protoţe 

teprve, kdyţ mnoţství přesáhne určitý práh, způsobí onemocnění. Prahové mnoţství je pro 

kaţdý patogen i pro kaţdého jedince odlišné, a to v závislosti na stavu jeho imunitního 

systému.  Hovoříme proto o infekční dávce. Infekční dávka je kvantitativně vyjádřené 

množství patogenu, které je schopné způsobit onemocnění. [7] 

Patogenita 
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Patogenitou se tu rozumí schopnost patogenu vyvolat onemocnění. Schopnost sice úzce 

souvisí s infekční dávkou, ale je navíc závislá na virulentních faktorech, který  daný patogen 

nese. Kupříkladu běţný druh bakterie nazývaný Escherichia coli. Běţné nepatogenní kmeny 

této bakterie jsou dokonce symbiontní v naší střevní flóře, virulentní kmen O157 H7 je pro 

člověka vysoce patogenní. Patogenita vyjadřuje infekčnost patogenu a je tedy tím vyšší, 

čím menší infekční dávka způsobí onemocnění. [7] 

Inkubační interval 

Z hlediska operačního pouţití proti lidem, zejména při moţném bioteroristickém útoku, 

není na rozdíl od předchozích dvou vlastností patogenů význam tohoto parametru 

jednoznačný. Delší doba inkubace můţe mít za následek nakaţení větší části populace, neţ se 

na útok přijde. Z druhé stránky je kratší doba inkubace často úměrná virulenci patogenu. 

Inkubačním intervalem rozumíme dobu od kontaktu cílového objektu. [7] 

Základní významné vlastnosti toxinů 

K základním vlastnostem toxinů z hlediska jejich pouţití patří: [7] 

 takticky vyuţitelný mechanismus (druh) účinku k vyřazení ţivé síly, 

 nízký práh účinku, 

 vysoká rychlost účinku, 

 nízká koncentrace (dávka) způsobující vyřazení ţivé síly, 

 nízká koncentrace (dávka) způsobující smrt, 

 vhodné fyzikální a fyzikálně-chemické vlastnosti (předurčující způsob pouţití), 

tj. druh prostředku, účinný způsob rozptylu, 

 vysoká tepelná stálost, 

 vysoká chemická stálost (při skladování a pouţití), 

 dostupnost produkujících organismů pro izolaci, respektive suroviny pro výrobu 

syntetickou cestou, respektive dostupnost syntetických analogů, 

 snadnost hromadné výroby, 

 příznivé ekonomické ukazatele. 

 Je nám asi zcela zřejmé, ţe uvedení ideálních kriterií plní konkrétní toxiny vţdy pouze 

jistou měrou. Mezi toxiny můţeme nalézt látky, které se při obecně porovnatelném charakteru 

účinku  (př. neurotoxicita) vyznačují mnohonásobně vyšší toxicitou neţ nejtoxičtější otravné 

látky. Vedle toho lze zatím pouze mezi toxiny nalézt např. fyzicky zneschopňující apod. [7] 
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3.2.2 Obecné způsoby dělení biologických agens 

Biologická agens jako základní komponenty biologických  a toxických zbraní můţeme 

dělit  podle několika účelových kriterií. [7] 

Principiální a trvale platné rozdělení biologických agens v tomto smyslu je rozdělení 

podle základních druhů na: [7] 

 bakteriální agens, 

 toxiny. 

Bakteriální agens rozdělujeme podle jejich charakteru na: [7] 

 bakterie, 

 viry, 

 rickettsie, 

 houby. 

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

která zakazuje pouţití těchto zbraní proti lidem, zvířatům a rostlinám, pouţívá další dělení 

podle základních objektů, a to na biologická agens cílená proti: [7] 

 osobám, 

 zvířatům 

 a rostlinám. 

Biologická agens určená proti rostlinám tvoří velmi specifický druh, jeţ byl vyvíjen 

s významným strategickým cílem. Tento druh měl napadnout výţivovou základnu protivníka 

a tím zasáhnout nejen potravní řetězec, ale způsobit mu nemalé ekonomické ztráty. 

3.2.3 Bakterie 

Bakterie (Bacteria, dříve téţ Bacteriophyta či Schizomycetes) nebo také eubakterie 

(Eubacteria) je doména jednobuněčných prokaryotických organismů. Mívají kokovitý 

či tyčinkovitý tvar (obr. 1) a zpravidla dosahují velikosti v řádu několika mikrometrů. 

Studiem bakterií se zabývá bakteriologie, významně tuto vědu rozvinuli Robert Koch a Louis 

Pasteur. [8] 

Typickou součástí bakteriálních buněk je peptidoglykanová buněčná stěna, jaderná oblast 

(nukleoid), DNA bez intronů, plazmidy a prokaryotický typ ribozomů. U bakterií se 

nevyskytuje pohlavní rozmnoţování, nejčastěji dělí binárně. Bakterie jsou nejrozšířenější 

skupinou organismů na světě. Dříve se druhy bakterií klasifikovaly podle vnějšího vzhledu, 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Dom%C3%A9na_%28biologie%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Prokaryota
http://cs.wikipedia.org/wiki/Organismus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Koky
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ty%C4%8Dinky_%28bakterie%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mikrometr
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bakteriologie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Robert_Koch
http://cs.wikipedia.org/wiki/Louis_Pasteur
http://cs.wikipedia.org/wiki/Louis_Pasteur
http://cs.wikipedia.org/wiki/Peptidoglykan
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bun%C4%9B%C4%8Dn%C3%A1_st%C4%9Bna
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http://cs.wikipedia.org/wiki/Intron
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dnes jsou moderní zejména genetické metody. Díky nim se dnes rozlišuje asi 25 základních 

kmenů bakterií. [8] 

Bakterie mají velký význam v planetárním oběhu ţivin a mnohdy vstupují 

do oboustranně prospěšných svazků s jinými organismy. Mnohé patří mezi komenzálické 

druhy, které ţijí například v lidské trávicí soustavě. Na druhou stranu je známo i mnoho 

patogenních bakterií, tedy druhů, které způsobují infekce. 

 

Obrázek 1 Tvary bakterií [8] 

Některé bakterie vytvářejí spory, tedy zvláštní buňky, které slouţí k dlouhodobému 

přeţití nepříznivých podmínek. Takové bakterie nazýváme sporulující. Spory tvoří zejména 

některé grampozitivní bakterie ze skupiny Firmicutes (modelové rody Clostridium 

či Bacillus). Jejich spory nazýváme endospory, protoţe vznikají uvnitř buňky mateřské, a to 

vţdy jen jedna v kaţdé buňce, zatímco okolní buňka mateřská se posléze rozpustí. V praxi 

mohou spory přeţít extrémně vysoké teploty (někdy vydrţí aţ několik hodin varu), radiaci, 

kyselost prostředí, dezinfekční látky v prostředí a podobně. Tím se bakteriální spory 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Genetika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kmen_%28biologie%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Biogeochemick%C3%BD_cyklus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Komenz%C3%A1lismus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1vic%C3%AD_soustava_%C4%8Dlov%C4%9Bka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bakteri%C3%A1ln%C3%AD_infekce
http://cs.wikipedia.org/wiki/Infekce
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spora
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sporulace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Grampozitivn%C3%AD_bakterie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Firmicutes
http://cs.wikipedia.org/wiki/Clostridium
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bacillus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Endospora
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplota
http://cs.wikipedia.org/wiki/Var
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kyselost
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pravděpodobně stávají nejodolnějšími známými buňkami v přírodě. Endospory se 

za příznivějších okolností opět změní ve vegetativní buňky. [8]  

Příklady nemocí způsobené  bakteriemi, jsou např. [3]: 

 tularémie (vyvolaná bakterii Francisella tularensis), 

 sněť slezinná (antrax  vyvolaný bakterii Bacillus anthracis), 

 mor (vyvolaný bakterii Yersinia pestis) 

 a cholera (způsobená bakterii Vibrio cholerae). 

Ve většině případů se nemoci vyvolané bakteriemi dají léčit antibiotiky. 

3.2.4 Viry 

Virus je struktura nacházející se na hranici mezi ţivým a neţivým (nebuněčný 

organismus obr. 3, 4). Ty nejprimitivnější viry obsahují pouze svoji genetickou informaci ve 

formě DNA nebo RNA, které jsou uloţeny v kapsidě a několik málo proteinů tvořících virový 

obal. Ty sloţitější mohou navíc obsahovat 1-2 obalové membrány pocházející z napadené 

buňky (ta vnější je obvykle obohacena virovými proteiny slouţícími k rozpoznání hostitelské 

buňky a k usnadnění průniku dovnitř) a enzymy, které jim mají usnadnit invazi do buňky 

a expresi své DNA či RNA. [10] 

Viry se velmi liší velikostí – od částic o průměru okolo 800 nm (mimiviry), které lze 

spatřit i kvalitním světelným mikroskopem, aţ po částice o průměru okolo 20 nm, tj. 

o velikosti ribozómu. [10] 

Viry nejsou schopny samostatné existence bez hostitelské buňky, tedy přesněji nejsou 

schopny se bez hostitelské buňky reprodukovat. Buňka slouţí pouze jen jako ,,biologická 

továrna a sklad náhradních dílů“ potřebných pro vznik nových virů. Po splnění této role 

dochází k vypučení z buňky (a případně její destrukci) a nové viry se šíří dál i mimo napadený 

organismus. [10] 

Některé viry napadají člověka a mohou způsobovat onemocnění. Ţádné virové 

onemocnění nelze léčit antibiotiky. Důvodem podávání antibiotik u těchto onemocnění je 

předcházení následných takzvaných „superinfekcí“, tedy infekcí způsobených bakteriemi, 

které s odstupem několika dní napadnou předchozím virovým onemocněním oslabený 

organismus. Existují však  protivirové léčivé přípravky – antivirotika. [10] 

Je známo přes 2000 druhů virů. 

Příklady virových nemocí jsou např. [3]: 

 pravé neštovice (Poxvirus variolae), 

 ebola (virus čeledi Filoviridae), 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Nebun%C4%9B%C4%8Dn%C3%BD_organismus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nebun%C4%9B%C4%8Dn%C3%BD_organismus
http://cs.wikipedia.org/wiki/DNA
http://cs.wikipedia.org/wiki/RNA
http://cs.wikipedia.org/wiki/B%C3%ADlkovina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nanometr
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Mimivirus&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mikroskop
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ribozom
http://cs.wikipedia.org/wiki/Antibiotikum
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 a další hemoragické horečky (Lassa, Dengue, Marburg). 

 

 

Obrázek 2 Tři různé typy virů. [10] 

Poznámka k obr. č. 2. Tři různé typy virů: v levé části virus infikující bakterie neboli 

bakteriofág, vpravo nahoře neobalený virus s ikosahedrální symetrií, vpravo dole retrovirus 

HIV, u kterého je virová částice ještě obalena membránou s povrchovými glykoproteidy. 

Genomová nukleová kyselina je znázorněna modře. 

3.2.5 Rickettsie 

Rickettsia je rod gramnegativních, pleomorfních baktérií z čeledi Rickettsiacae. Velikost 

rickettsií je přibliţně asi 100nm. Jedná se o obligátní intracelulární patogeny, jeţ napadají 

buňky retikulo-endoteliálního sytému, zejména monocyty či buňky endotelu. Přenášejí se 

výhradně přes vektory, nejčastěji klíšťata, vši, roztoče a blechy. Jednotlivé druhy způsobují 

závaţná onemocnění lidí a zvířat po celém světě. [12, 13] 

Rickettsiózy jsou často děleny do tří skupin: skupina skvrnitých horeček, skupina 

tyfových infekcí a horečka Q, jejíţ původce uţ není řazen mezi rickettsie. [7] 

 Mezi nejznámější nemoci způsobené rickettsiemi patří skvrnitý tyfus (původce Rickettsia 

prowazekii) a horečka Skalistých hor (Rickettsia rickettsii obr. 3). [12] 

Příklady nemocí, jeţ mají na svědomí rickettsie, jsou např. [3, 7]: 

 skvrnitý tyfus (Rickettsia provazeki), 

 Q-horečka (Coxeilla burnetti), 

 Rickettsia rickettsii. 
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Obrázek 3 Rickettsia rickettsii [13] 

3.2.6 Toxiny 

Toxiny jsou toxické (jedovaté) látky, které produkují organismy. V mikrobiologii to pak 

jsou podle původu bakterie a mikromycety (plísně). Mají-li tuto schopnost produkovat toxiny, 

vyjadřujeme to pojmem toxicita. Můţeme je rozdělit na dvě skupiny – endotoxiny 

a exotoxiny. [37] 

Endotoxiny 

Jako endotoxiny značíme jedy vázané na jejich tělo a účinné jen na místě nákazy, to je po 

rozpadu buňky. Chemické sloţení endotoxinů je lipopolysacharidové povahy (vázáno 

na buněčnou stěnu) a vyskytuje se především u gramnegativních bakterií. Tyto toxiny jsou 

díky svému sloţení termostabilní (odolné vůči teplotě). Nemají specifický účinek, to 

znamená, ţe v těle makroorganizmu vyvolávají obecné příznaky otravy. Příkladem můţe být 

horečka, koţní reakce, překrvení a zánět střev s průjmem, zvracením. Tyto jedy působí buď 

ihned nebo jen s krátkou inkubační dobou. [37] 

Exotoxiny 

Exotoxiny se vyskytují převáţně u grampozitivních bakterií (méně u gramnegativních 

bakterií) a u mikromycet (plísní), ale zde mají specifický název mykotoxiny. Dále se 

zaměříme na exotoxiny bakteriální. Jsou vylučovány do prostředí a říkáme jim také toxické 

bakteriální proteiny. Jsou tedy bílkovinné povahy a tudíţ se tvoří na ribozomech, kde probíhá 

jejich syntéza. Souvislost s proteiny má i vlastnost nazvaná termolabilita. To znamená, ţe při 

vyšších teplotách dochází k jejich denaturaci. Exotoxiny účinkují jiţ v malých dávkách a jsou 

specifické. Makroorganizmus reaguje typickými příznaky a tudíţ lze určit typ toxinu, ale také 

druh mikroba, jenţ toxin vyprodukoval. Další vlastností těchto jedů je buď působení na místě 
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nákazy nebo pronikají aţ k vzdáleným ústrojím, coţ se projeví i delší inkubační dobou (dobou 

latence). [37] 

Toxin, který je vylučovaný mikroorganismem, po vstupu do tkáně můţe vyvolat 

symptomy lokálně či v ostatních částech hostitelského těla. Je známo několik moţných 

toxinů. K těm nejtoxičtějším sloučeninám patří např. [3]:  

 ricin, 

 botulotoxin, 

Dávka nervových toxinů tetanu a botulotoxinu, kterou označujeme jako smrtelnou, je 

v porovnání se známými jedy kurare a kyanidy 1 aţ 100 milionkrát větší. 

3.2.7 Geneticky modifikované organismy 

Studie v oblasti genetického inţenýrství pro případné zneuţití biologických agens 

v biologických zbraních. Tato studie se zaměřuje na modifikaci biologických původců 

nemoci. Cílem je změnit jejich vlastnosti. Zejména se zde jedná o odolnost mikroorganismů 

proti vnějším působícím vlivům. Dalším úkolem je znesnadnit detekci a identifikaci  

biologického agens. Je zde snaha i o to, aby došlo k zjednodušení procesu výroby 

a prodlouţení doby skladování. [3] 

3.2.8 Mechanismy šíření 

Odborná literatura [1] uvádí za moţné cesty a způsoby, jak se biologické látky můţe šířit: 

vdechnutí (inhalace), poţití (ingesce), průnik jak intaktní kůţí, tak i porušenou (inokulace) 

a povrchová kontaminace.  

Avšak ne všechny biologické látky jsou schopny se šířit způsoby, které tu jsou uváděny 

jako způsoby transportu nebo aplikace. Z přírodního hlediska je nejvíce ovlivňujícím 

faktorem sluneční záření. Je to z důvodu působení slunečního záření na nechráněný povrch, 

tím dochází k několika pochodům. Člověk se snaţí svými dekontaminačními postupy 

přeskočit ochrannou bariéru, kterou mají biologická agens vybudovanou. K nejvíce 

pouţívaným postupům patří narušení jeho biologických membrán, jejíchţ princip je zajištěn 

na bázi oddělení mikroorganizmu od vnějšího prostředí, chemické či fyzikální likvidaci. Tedy 

pokud se podaří membránu, kterou je mikroorganismus chráněn porušit, je mnohem snazší 

daný mikroorganismus zlikvidovat. Dojde-li uţ k narušení membrány mikroorganismu je 

vhodné pouţít povrchově aktivní látky, jako jsou ku příkladu tenzidy či detergenty. Při  

provádění chemické dekontaminace se nejčastěji vyuţívají různá antiseptická a oxidační 

činidla, která obsahují velké mnoţství aktivního kyslíku, chlóru.  
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Mimo zmíněné chemické sloučeniny se pouţívají i sloučeniny stříbra a jódu. K účinným 

látkám lze zařadit i zředěný formaldehyd, jenţ má ale karcinogenní účinky, coţ není zase 

z hlediska zdraví pro ostatní ţivé organismy ţádoucí. Budou-li se mikroorganismy vyskytovat 

v dobře uzavřených prostorách, lze vyuţít i plynování (fumigaci).  

Další moţné způsoby dekontaminace jsou pro otevřené venkovní prostory špatně 

pouţitelné. Totéţ platí i v případě pouţití dezinfekčních látek ve velkém měřítku. Pro příklad 

uvedu některé moţnosti zmiňovaných dezinfekčních látek, které jsou zejména fyzikální 

metody a jsou určené k likvidaci:  

 záření s pronikavým účinkem, jedná se například o ultrafialové záření a ionizační 

záření, 

 sonikace, kdy se pro narušení biologických agens pouţije silného ultrazvuku, 

 a v neposlední řadě se sem řadí i likvidace za pomocí vysokých teplot, 

tedy termická likvidace, ta můţe být ve formě spalování či autoklávování. 

Způsob, kterým se můţe biologický agens šířit, je určen zejména jeho vlastnostmi. 

V odborné literatuře [2] je zmínka o tom, ţe způsoby šíření se dělí na aktivní a pasivní. 

Pasivní šíření 

U pasivního šíření se vyuţívá atmosféry, kdy se biologická agens šíří vzduchem ve formě 

aerosolu, vodou a potravou, která jeví známky kontaminace. Za nejúčinnější formu šíření se 

dá povaţovat cesta šíření vzduchem.  

Mrak, který je tvořen z aerosolu a dosáhne nebo snad přesáhne prahové hodnoty 

koncentrace biologického agens, nemusí být pro člověka zrakem viditelný. V tom se ukrývá 

jisté nebezpečí, kterému je nutné čelit. Pro tyto případy byly vyvinuty detekční přístroje 

na detekci těchto látek. 

Aktivní šíření 

 Biologická agens se prostředím mohou pohybovat i aktivně, a to za pomocí infikovaného 

vektoru. 

Vdechnutí 

Při šíření biologických agens v atmosféře dochází k vniknutím mikroorganismu 

dýchacím ustrojím do dýchacích cest a plic, kde aerosol obsahuje suspenzi ţivých tuhých či 

tekutých částic, jeţ obsahují ţivé patogenní mikroorganismy. Většinou má aerosol podobu 

kouře.  

Velikost samotných částic se pohybuje v rozmezí od 1 do 5 mikrometrů. Jejich velikost 

jim snáze umoţňuje pronikat do dolních cest dýchacích. 
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Prvotními projevy, které následují po vdechnutí aerosolu, jsou kýchání a kašel.  Jelikoţ 

jsou plíce dobře prokrvované, můţe se mikroorganismus dále šířit, a to za pomocí krevního 

oběhu do těla hostitele.  

Jsou-li v aerosolu obsaţené částice větší jak 5 mikrometrů, tak dochází k jejich 

usazování na povrchu okolního prostředí či jsou zachytávány na sliznici horních cest 

dýchacích. Aerosol má hned několik výhod, proto je jeho zneuţití na snaze. K těmto výhodám 

patří ku příkladu:  

 jeho široká oblast pokrytí, 

 obtíţná zjistitelnost, 

 zvyšující se závaţnost a úmrtnost u jednotlivých forem onemocnění, jeţ se šíří 

tímto způsobem, 

 vysoká kontaminace a postihnutí velkého mnoţství potencionálních cílů (ţivých) 

vysokou dávkou biologických agens, 

 dobře proniká prostředím. 

Biologická agens mohou být dopravována na poţadované místo v suché formě. Suchý 

prášek vykazuje velmi dobré vlastnosti. Jednak se skládá z velmi jemných a malých částeček, 

má dobré rozptylové charakteristiky a také se dobře skladuje.  

Technologie výroby můţe být prováděna několika moţnými způsoby. I za pomocí 

letadla, kdy je rozptylovací zařízení upevněno na pohyblivé zařízení, v tomto případě 

tím pohyblivým zařízením je samotné letadlo. Dojde-li k rozprašování touto formou, jedná 

se o tzv. lineární zdroj kontaminace. Tento způsob kontaminace je ovšem ovlivněn 

povětrnostními podmínkami a místem, kde se nachází cílová oblast.  

O tom, jak velké bude zasaţené území, rozhoduje hned několik faktorů. Jedná se hlavně 

o následující faktory [1]: 

 směr a rychlost větru, 

 atmosférický tlak, 

 inverzní podmínky, 

 vlastnosti samotného biologického agens (tj. odolnost vůči vyschnutí či působení 

ultrafialového záření). 

Pro rozprašování aerosolu s obsahem biologického agens se dá kromě zmíněného 

lineárního zdroje kontaminace pouţít i stacionárního zdroje nebo-li rozprašovače. Tyto typy 

rozprašovačů produkují nebezpečný aerosol v místě, kde jsou umístěny. Jedná se tu tedy 

o tzv. bodové zdroje kontaminace. 
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Požití 

Agens se do těla zvířete dostal pomocí trávícího ústrojí, a to po konzumaci krmiva 

nebo pitné vody, jeţ byla kontaminována. 

Dojde-li k poţití kontaminovaného krmiva či pitné vody, nastává postiţení trávícího 

traktu u postiţeného jedince (zvířete). Zasaţené zvíře můţe být infekční po krátkou dobu, 

řádově po několik hodin. Důvodem je krátká generační doba patogenu. Projevy nákazy jsou 

zejména silně infekční stolice, které obsahují větší mnoţství splaškových tekutin.  

Tento způsob rozšiřování je také povaţován za velice úspěšnou cestu pro šíření 

biologického agens. Jeho samotné uskutečnění by mělo nejspíše formu diverzní činnosti, 

kdy by pachatelé vnikli do skladu s krmivy.  

Průnik kůží 

Agens se do těla zvířete dostal pres kůţi zvířete za pomocí infikovaných vektorů. 

Infikovanými vektory mohou být: 

 klíšťata, 

 mouchy, 

 blechy, 

 vši 

 komáři, 

 potkani apod. 

K šíření a nakaţení cílených jedinců je také moţné vyuţít infikovaných vektorů.Jak se 

liší vektor a přenašeč? K této skupině se řadí členovci, obzvláště pak hmyz. Biologické agens 

se v přenašečově těle můţe dále mnoţit a v tomto případě se jedná o tzv. biologický způsob 

přenosu nákazy. K další moţné variantě patří mechanické šíření biologického agens, a to třeba 

vyuţitím kontaminace končetin hmyzu.  

K samotnému biologickému přenosu dochází [1]: 

 dojde-li k vyprázdnění obsahu trávícího traktu hmyzu na místo, kde došlo 

k přisátí (takto se rozšiřoval ku příkladu i mor), 

 kontaminace místa vpichu se slinami hmyzu během sání krve, 

 přenos výkalů hmyzu do poškozeného místa na pokoţce zasaţeného. 

Tato metoda přenosu biologického agens do těla zasaţeného má několik nevýhod 
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4 Analýza rizika nákazy hospodářských zvířat 

Analýza a hodnocení rizik jsou postupy, jeţ přispívají k rozvoji poznávání a jsou 

důleţitou součásti v praktickém ţivotě. Slouţí pro potřeby řízení a vytváří podklady pro 

proces rozhodování. Z toho plyne, ţe pracovní postupy musí respektovat určité poţadavky, 

které zaručují správné a kvalifikované rozhodnutí a řízení, jeţ je na základě současných 

poznatků nejlepším nástrojem pro zajištění ochrany, bezpečnosti a rozvoje státu či organizace. 

Priority ochrany se věnují základním zájmům státu, čím je ochrana ţivotů a zdraví lidí, 

majetku, ţivotního prostředí, bezpečnosti obyvatelstva a v poslední době ochraně kritické 

infrastruktury.  Uvedené pracovní postupy odborných disciplín, jeţ jsou známy pod názvy 

řízení rizik a řízení bezpečnosti. [32] 

Hodnocení rizika je moţno provést na základě konkrétních, pravdivých a ověřených 

datových souborů o dané mimořádné události. Cílem je zajistit rozhodování ve prospěch dané 

věci. Vzhledem ke sloţitosti a rozmanitosti hrozících mimořádných událostí není moţné 

vypracovat obecné pokyny pro stanovení rizik. Vţdy je třeba provést nejprve odborné 

posouzení: [32] 

 vstupních dat, 

 poţadavků a předpokladů určité metodiky, 

 konkrétní cíle analýzy a hodnocení rizik, 

 a na základě tohoto posouzení provést výběr vhodného postupu. 

Výběr vhodného metodiky určení rizik závisí na tom, zda: [32] 

 známe či můţeme stanovit rozloţení mimořádných událostí ( v prostoru a čase 

můţeme spočítat četnosti rozloţení mimořádných událostí, pro dané území 

spočítat a zmapovat ohroţení), 

 známe či můţeme stanovit rozloţení případů mimořádných událostí, stanovit 

dopad scénářů ve variantním provedení a pravděpodobnosti jejich výskytu. 

Pro analýzu a hodnocení rizik je v současné době k dispozici celá řada metodik a v dnešní 

době i softwarových nástrojů. Jsou zaloţeny na fyzikálních modelech, jeţ jsou jednodušší 

či sloţitější. To pochopitelně předurčuje správnost a spolehlivost výsledků. Proto kaţdý 

uţivatel musí z hlediska ţádoucího cíle hodnocení rizik nejprve vyhodnotit, zda: [32] 

 jsou splněny předpoklady metodiky, 

 jeho datové soubory mají vypovídací hodnotu z hlediska mimořádné události, 

jejíţ rizika chce sledovat, 
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 naplňují-li poţadavky metodiky. 

Aţ poté je moţné provést výpočet. Interpelaci výsledku lze provést pouze v rozsahu, 

jemţ je určen předpoklady metody a modelu, jeţ metodika předpokládá. 

4.1 Základní metodiky pro stanovení rizik 

Existuje celá řada metodik pro stanovení rizik. Kaţdá z existujících metod byla 

generována pro specifický problém a pro jednotlivá paradigma. V následující tabulce č. 1 

uvedu výčet některých metodik stanovování rizika. [30] 

tabulka 1 Metodiky pro stanovení rizika [30] 

Český název metody Anglický název metody Zkratka 

Indexové metody Relative Ranking RR 

Revize bezpečnosti Safety Review SR 

Kontrolní seznam Chechlist Analysis CL 

Předběţná analýza ohroţení Preliminary Hazard Analysis PHA 

Analýza ,,Co se stane, kdyţ…“ What-If Analysis WI 

,,Co se stane, kdyţ..“ / kontrolní seznam  What-If / Chechlist WI/CL 

Analýza nebezpečnosti a provozovatelnosti Hazard and Operability Analysis HAZOP 

Analýza příčin a následků poruch Failure Modes and Effects Analysis FMEA 

Analýza stromem poruch Fault Tree Analysis FTA 

Analýza stromem událostí Event  Tree Analysis ETA 

Analýza příčin a následků Cause – Consequence Analysis CCA 

Analýza lidského faktoru Human Reliability Analysis HRA 

 

 Uvedené nejvyuţívanější metody mají rozdílné pouţití dle velikosti a sloţitosti daného 

procesu. Podávají odlišné druhy výsledků. Z pohledu pracovního týmu a času jsou odlišně 

náročné. Jisté metodiky na sebe navazují či se překrývají, další jsou nesrovnatelné. Volba 

metodiky je ovlivněna různými faktory – cíl a typ studie, zkušenost pracovního týmu, 

dostupnost potřebných informací a v neposlední řadě také ekonomické náklady na studii. 

V tabulce č. 2 uvedu pouţitelnost metod v jednotlivých etapách ţivotního cyklu zařízení. [30] 
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tabulka 2 Použitelnost metodik na jednotlivé etapy životního cyklu zařízení [29] 

Etapa 

ţivotního  

cyklu 

zařízení 

SR CL RR PHA WI WI/CL HAZOP FMEA FTA ETA CCA HRA 

Vývoj a 

výzkum 

 

0 

 

0 

 

1 

 

1 

 

1 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Koncepční 

návrh 

 

0 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Poloprovoz 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Detailní 

inţenýring 

 

0 

 

1 

 

0 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Konstrukce/ 

Najíţdění 

 

1 

 

1 

 

0 

 

0 

 

1 

 

1 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1 

Běţný 

provoz 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Rozšíření/ 

Modifikace 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Vyšetřování 

události 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1 

 

0 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Vyřazení  

z provozu 

 

1 

 

1 

 

0 

 

0 

 

1 

 

1 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Pozn.: 0 – metodika se nehodí, 1 – metodika se hodí 

4.2 Analýza What if 

Tato metoda je v průmyslu často uţívaná. Je zaloţena na brainstormingu, kdy zkušený 

tým identifikuje havarijní situace na základě otázek typu: ,,Co se stane, kdyţ…“. Studie se 

provádí formou pracovních porad, všechny otázky jsou zapisovány a tým společně hledá 

odpovědi na formulované otázky, následky odchylek a doporučená opatření. Metoda je 

závislá na zkušenosti týmu, jelikoţ postrádá systematičnost. U větších procesů je lepší celý 

systém rozdělit na menší subsystémy, samostatné části provozu a ty hodnotit samostatně.  

Oproti tomu výhodou je nízká časová náročnost, metodu lze pouţít v kterékoli fázi ţivotního 

cyklu. Výsledky studie je moţno zapisovat pomocí podpůrného software. [30] 
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Provedená analýza rizika nákazy hospodářských zvířat je uvedena v příloze č. 1 

4.3 Základní informace o hospodářství 

Firma se nachází na východě Čech (Pardubický kraj) v okrese Svitavy. Leţí na území 

mezi městy Litomyšl, Svitavy a Polička. Firma je stabilním zemědělským druţstvem 

s dlouholetou tradicí. Zabývá se rostlinnou i ţivočišnou výrobou. V ţivočišné výrobě se 

zemědělské druţstvo zaměřuje na chov skotu.  

Roční obrat zemědělského druţstva se pohybuje kolem 150 milionů korun. V rámci 

zemědělského druţstva je zaměstnáno přibliţně 65 zaměstnanců.  

Základním stavebním kamenem pro zemědělské druţstvo je půda. Část půdy vlastní samo 

druţstvo a zbytek půdy má pronajatou od soukromých vlastníků a pozemkového fondu ČR. 

Druţstvo se o pozemky stará s maximální péčí a s příspěvkem statkových hnojiv. Statková 

hnojiva pocházejí z vlastní ţivočišné výroby.  

4.3.1 Živočišná výroba 

Podnik se rozhodl zaměřit se pouze na úzkou specializaci chovu českého statkového 

skotu. Proto během roku 2008 byl definitivně ukončen chov prasat a zemědělské druţstvo se 

zaměřilo jen na chov skotu. 

V majetku druţstva je celkem pět kravínů. V místě hlavního sídla druţstva se nachází 

pouze jeden z pěti kravínů. Zbylé čtyři kravíny jsou rozmístěny v okolních obcích. Ve velké 

míře jsou kravíny situovány na samotách a izolovány od okolního dění. 

Chov skotu vyprodukuje přibliţně asi 2, 5 milionů litrů mléka. Stádo skotu tvoří přibliţně 

1100 kusů, z toho je 420 dojnic a 150 býků ve výkrmu. Cílem druţstva je rozšířit hov dojnic 

na 550 kusů. Na následujících obrázcích (obr. č. 4 - 8) budou znázorněny fotky se skotem 

chovaným v druţstvu. 

Druţstvo provozuje svoji vlastní mísírnu k výrobě krmných směsí. V této mísírně 

vyuţívá vlastních produktů rostlinné produkce (pícniny a siláţní kukuřici). 
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Obrázek 4 Skot chovaný v zemědělské družstvu [31] 

 

Obrázek 5 Skot chovaný v zemědělském družstvu [31] 
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Obrázek 6 Narozeného a ještě neoznačené tele ze zemědělského družstva [31] 

 

Obrázek 7 Označená telata ze zemědělského družstva [31] 
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Obrázek 8 Nově postavený kravín nacházející se v místě hlavního sídla družstva [31] 

 

V rámci analýzy je nutné si v prvé řadě uvědomit jednu věc, a to kdo můţe být nákazou 

dotčen. Moţnými místy výskytu nákazy se mohou stát: 

 zemědělská druţstva, 

 soukromí zemědělci, 

 chovatelé zvířat. 

Epizootie se mohou vyskytnout: 

 v prostředí, kde dochází k enormnímu rozšiřování určitého biologického druhu či 

mikroorganismu nad rámec jeho únosnosti, 

 v prostorech se zavlečením nákazy hospodářských zvířat. 

Pokud jde o pravděpodobnost výskytu nákazy hospodářských zvířat, tak je 

pravděpodobnost výskytu následující.  

 Při zavlečení nákazy na území ČR , 

 jejím rozšiřováním do jednotlivých chovů,  

 při objevu šíření nákazy,  

 při zachycení původce,  
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 při výskytu v příslušném chovu hospodářských zvířat. 

Pravděpodobnost výskytu nákazy závisí na: 

 zachycení původce nákazy uvnitř daného chovu hospodářských zvířat, 

 z hlediska časového období bývá výskyt nepravidelný. 

Rozsah a ohroţení se bude odvíjet od několika moţných faktorů.  

Ovlivňujícími faktory se mohou stát např.: 

 obchodování se zvířaty, 

 nepovolené přesuny zvířat, 

 nedodrţení karanténních podmínek, 

 nesprávná evidence, 

 závislost na účinnosti a rychlosti zamezení šíření nákazy, 

 nebezpečí přenosu na člověka, 

 rozšiřování na celé chovy. 

Nakaţením hospodářských zvířat vznikají jisté škody. Škody mohou být přímé ale 

i nepřímé. Za přímé způsobené škody se dají povaţovat: 

 hmotné ztráty, a to v důsledku úhynu a vynucené utracení jatečních zvířat, 

 náklady na likvidaci nákazy. 

Nepřímé škody: 

 ztráty z mnohonásobně vyšších nákladů spojených s prevencí a veterinárními 

opatřeními, 

 očista  zasaţených prostor, 

 obnovení chovu. 

Předpokládané dopady nákazy hospodářských zvířat by mohly být následujíc. 

 Sníţení produkce jatečních zvířat, 

 pokles produkce mléčných produktů, 

 pokles produkce vajec, 

 pokles produkce kůţí a koţešin, apod. 
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5 Statistika nákaz hospodářských zvířat 

5.1 Statistiky nákaz hospodářských zvířat v roce 2008 

V roce 2010 se v České republice vyskytovaly podle OIE následující nákazy hospodářských 

zvířat: [34] 

 mor včelího plodu včely medonosné, 

 katarální horečka ovcí, 

 botulismus, 

 bovine genital campylobacteriosis, 

 bovinní virová diarrhoea (BVD), 

 kokcidióza, 

 nakaţlivá metritida koní, 

 echinokokóza (hydatidóza), 

 enzootické leukózy skotu, 

 bovine virová diarrhea, 

 myxomatóza, 

 nosemová nákaza včel, 

 salmonelóza, 

 paratuberkulóza, 

 reprodukční a respirační syndrom prasat (PRRS), 

 hemoragické onemocnění králíků, 

 klusavka, 

 jarní virémie kaprů, 

 červenka, 

 toxoplasmóza, 

 tularémie, 

 varoáza, 

 virová hemoragická septikémie. 
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tabulka 3 Statistika nákaz přítomných v ČR v roce 2008 dle OIE 

Onemocnění Nová 

ohniska 

Celkem 

ohnisek 

Vnímavých Případů Úmrtí Utraceno Poraţeno 

katarální horečka 

ovcí 

8 9 - - - - - 

paratuberkulóza 1 49 6838 38 0 4 0 

brucelóza 7 83 - 9 1 8 0 

tularemie 24 296 120 91 29 0 0 

bovine genital 

campylobacteriosis 

2 2 46 4 0 0 0 

enzootické leukózy 

skotu 

1 1 850 4 0 4 0 

klusavka 1 1 80 9 2 78 0 

nakaţlivá metritida 

koní 

2 2 307 4 0 0 0 

mor včelího plodu 

včely medonosné 

194 300 1531 182 8 1716 0 

varroáza včel  1 75 875862 174127 0 0 0 

virová hemorrhagická 

septikémie 

3 3 106150 75034 34 106116 0 

Pozn.: nejvíce nových ohnisek se vyskytovalo u moru včelího plodu a tularémie (viz obr. č. 9) 
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Počet ohnisek nebezpečných nákaz v ČR během 

roku 2008 dle OEI
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Obrázek 9 Statistika ohnisek nákaz v ČR v roce 2008 

5.2 Statistika nákaz hospodářských zvířat v roce 2009 

V roce 2009 byla v České republice v rámci systému rychlého hlášení nákaz (ADNS) 

nahlášeno hned několik moţných případů nakaţených hospodářských zvířat. Jednalo se o tyto 

nákazy: [34] 

 1113 případů katarální horečky ovcí – bluetongue (BT), 

 294 případů infekční anémie koní (IEA), 

 155 nálezů koiherpesvirózy (KHV), 

 virová hemoragická septikémie (VHS), 

 infekční hematopoetické nekrózy (IHN), 

 infekční anémie lososovitých (ISA) u ryb, 

 i celé řady dalších nákaz. 

 Nejvyšší počty ohnisek byly hlášeny u BSE, Newcastleské choroby, klasického moru 

prasat (KMP) u prasat divokých a nízce patogenní aviární influenzy (LPAI) u drůbeţe. Dále byly 

evidovány případy KMP u prasat domácích, africký mor prasat, vezikulární choroba prasat 

(VCHP), vysoce patogenní aviární influenza (HPAI) drůbeţe i volně ţijících ptáků, LPAI volně 

ţijících ptáků, mor malých přeţvýkavců, neštovice ovcí a koz. [34] 

V rámci Evropy bylo nejvíce případu BT nahlášeno ve Španělsku (skoro polovina 

z nahlášených případů), Řecku, Německu a Portugalsku, IAE byla nahlášena v Itálii a 
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Rumunsku, hlášeny byly i případy výskytu v sousedním Německu, Chorvatsku, Slovinsku a 

Řecku. U KHV největší počet ohnisek nahlásilo opět Německo a Polsko. 

V rámci naší země byly do mezinárodních nákazových informačních systémů 

nahlášeny v roce 2009: [34] 

 4 výskyty BT, 

 2 výskyty BSE, 

 4 ohniska KHV, 

 2 ohniska LPAI u drůbeţe. 

Během konce roku 2009 byla v rámci České republiky evidována následující nakaţlivá 

onemocnění hospodářských zvířat: [34] 

 skotu – BSE, BT, paratuberkulóza, bovinní virová diarrhoe (BVD), trichofytóza,  

 prasat – salmonelóza, tuberkulóza aviarní, reprodukční a respirační syndrom 

prasat (PRRS), 

 ovcí – paratuberkulóza, 

 u domácí králíků – myxomatóza, 

 u drůbeţe – LPAI, TBC, cholera drůbeţe, pulorová nákaza, 

 u včel – varoáza, mor včelího plodu a nosematóza, 

 u zajíců – tularémie, brucelóza, 

 u ryb – koiherpesviróza (KHV), 

 zoo zvířata – tularémie. 

tabulka 4 Statistika nákaz přítomných v ČR v roce 2009 dle OIE 

Onemocnění Nová 

ohniska 

Celkem 

ohnisek 

Vnímavých Případů Úmrtí Utracených Poraţených 

katarální 

horečka ovcí 

4 4 1959 4 0 0 1 

paratuberkulóza 3 45 590 12 0 0 4 

enzootické 

leukózy skotu 

0 1 2164 8 0 8 0 

bovinní 

spongiformní 

encefalopatie 

2 2 92 2 0 92 0 

pulorová 

nákaza (S. 

1 1 44185 161 161 44024 0 
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pullorum) 

nízkopatogenní 

infuenzy ptáků 

(drůbeţe) 

2 2 959 959 0 959 0 

mor včelího 

plodu včely 

medonosné 

227 236 440137 449 17 1827 0 

varroáza včel  0 75 888436 79518 0 0 0 

virová 

hemorrhagická 

septikémie 

0 1 100000 100000 0 100000 0 

koiherpesvirózy 4 4 46290 893 2 4612 40783 

Pozn.: nejvíce nových ohnisek se vyskytovalo u moru včelího plodu (viz. obr. č. 10). 

Počet ohnisek nebezpečných nákaz v ČR během 

roku 2009 dle OEI
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Obrázek 10 Statistika ohnisek nákaz v ČR v roce 2009 

5.3 Statistika nákaz hospodářských zvířat v roce 2010 

V roce 2010 se v České republice vyskytovaly podle OIE následující nákazy 

hospodářských zvířat: 

 mor včelího plodu včely medonosné, 

 ptačí chlamydióza, 
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 bovinní virový, 

 brucelóza, 

 echinokokóza (hydatidóza), 

 enzootické leukózy skotu, 

 rinopneumónie koní, 

 infectious hypodermal and haematopoietic necrosis, 

 koiherpesviróza, 

 myxomatóza, 

 paratuberkulóza, 

 reprodukční a respirační syndrom prasat (PRRS), 

 hemoragické onemocnění králíků, 

 jarní virémie kaprů, 

 trichinelóza, 

 tularémie, 

 varroáza včel, 

 virová hemoragická septikémie. 

tabulka 5 Statistika nákaz přítomných v ČR v roce 2010 dle OIE 

Onemocnění Nová 

ohniska 

Celkem 

ohnisek 

Vnímavých Případy Úmrtí Utracených Poraţených 

paratuberkulóza 0 44 - - - - - 

enzootické 

leukózy skotu 

0 1 1576 8 0 8 0 

rinopneumónie 

koní 

1 1 18 17 1 1 0 

ptačí 

chlamydióza 

1 1 6 2 2 2 0 

mor včelího 

plodu včely 

medonosné 

160 160 1330 420 17 1124 0 

varroáza včel  0 75 472287 28688 0 0 0 

virová 

hemorrhagická 

septikémie 

2 3 509400 450 0 415300 0 
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koiherpesvirózy 1 1 1600 1600 0 1600 0 

infectious 

hypodermal 

and 

haematopoietic 

necrosis 

1 1 94600 90 0 94600 0 

Pozn.: nejvíce nových ohnisek se vyskytovalo u moru včelího plodu (viz. obr. č. 11). 

Počet ohnisek nebezpečných nákaz v ČR během 

roku 2010 dle OEI
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Obrázek 11 Statistika ohnisek nákaz v ČR v roce 2010 
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6 Návrh možných opatření pro snížení rizika nákazy 

Prevence nákazy zajištující absolutní výsledky není moţná. Riziko nákazy 

hospodářských zvířat v důsledku kriminálního činu je  následující. Tento způsob útoku by 

čekal asi jen málokdo z nás. Velká většina hospodářství zabývajících se chovem 

hospodářských zvířat, není proti tomuto kriminálnímu činu schopna se účinně bránit. 

Pachateli takovéhoto kriminálního činu hraje  do karet moment překvapení.  

Pachatel zaměřující se na nákazu hospodářských zvířat nemusí zůstat jen u úmyslu 

nakazit zvířata. K útoku si můţe zvolit nakaţlivou nemoc, která je přenosná i na člověka. 

Cílů, které můţe mít pachatel kriminálního činu, je více, ne jen jeden. Můţe chtít zlikvidovat 

celý chov, nebo případně jen na dobu, kterou uzná za vhodnou, vyřadit nakaţená zvířata 

a zamezit tak na jistou dobu jejich uţitkovosti. Rovněţ se nemusí omezit jen na jedno 

hospodářství. Klidně můţe autem objet hned několik hospodářství a uškodit tak více 

chovatelům. 

Pachatel nemusí škodit sám, můţe si na pomoc přizvat spolupachatele. Ti se můţou 

přímo účastnit útoku nebo mohou třeba jen hlídat, zda se nikdo neblíţí. Pachatel můţe mít 

v hospodářství i svého komplice. Ten mu řekne, kdy chodí hlídač (pokud tak vůbec je), kudy 

se do objektu nepozorovaně dostane, kde by mohl nejlépe uškodit. 

Moţností, jak by mohl pachatel uškodit, je hned několik. K útoku můţe pouţít 

nakaţeného vektoru, kontaminovat podestýlku, krmivo, vodu v napáječkách nebo zvířatům 

látku přímo aplikovat do těla. Toto vše zaleţí na moţnostech pachatele.  

Postup ochrany stojí na procesu detekce. Detekce je tak důleţitým a neodmyslitelným 

krokem při boji s takovou to nákazou. Čím rychleji se nám podaří provést detekci, tím lépe 

budeme moci čelit nákaze. K detekci se pouţívají různé druhy přístrojů. Tyto přístroje jsou 

poměrně drahou záleţitostí. Ne kaţdý by si mohl dovolit pořídit tento přístroj. 

Riziko nákazy nejsme schopni nikdy úplně vymazat. Riziko se můţeme pokusit 

eliminovat na co nejniţší úroveň, která jiţ pro nás bude přijatelnější.  

Kroky ke sniţování rizik by mohly mít následující podobu: 

 nahlášení nákazy, 

 okamţitá izolace, 

 pouţívat dostupné ochranné prostředky na ochranu pracujícího personálu 

(rukavice, pláště, zástěry, roušky, gumové holinky), 



40 

 anamnéza (je nutná pečlivost a podrobnost, dobře odebraná anamnéza je důleţitá 

ke stanovení diagnózy), jedná se o soubor důleţitých informací, které budeme 

potřebovat k hlubší analýze zdravotního stavu zvířete, rozsah anamnézy se odvíjí 

od závaţnosti situace, 

 je-li to moţné, pouţijeme profylaktická opatření (soubor činností, praktických 

opatření, opatření by měla chránit před určitou nákazou, profylaxi je moţné spojit 

s činností předcházení vzniku nové nemoci, k nejznámějším formám profylaxe 

patří očkování, preventivní veterinární prohlídky), 

 

 

Obrázek 12 Na obrázku je znázorněno omezení přístupu k zařízení s hospodářskými zvířaty a dále čistící 

a desinfekční prostředky pro snížení rizika zavlečení nákazy mezi zvířata [38]. 

6.1 Nahlášení nákazy 

O výskytu nebezpečné nákazy na území České republiky podává státní veterinární správa 

hlášení Komisi a ostatním členským státům. Státní veterinární správa podává hlášení: [27] 

 o primárním ohnisku nákazy, 

 po likvidaci posledního ohniska této nákazy ukončení ochranných a zdolávacích 

opatřeních zavedených ke zdolání nákazy. 

O výskytu dalšího (sekundárního) ohniska nákazy na území České republiky podává 

státní veterinární správa hlášení přímo Komisi. 
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Mezinárodnímu úřadu pro nákazy (OEI) hlásí státní veterinární správa výskyt 

nebezpečných nákaz. 

Podrobný seznam informací uváděných v rámci povinného hlášení nákaz je uveden 

v příloze č. 2 k vyhlášce č. 12/2010 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz 

a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů. 

6.2 Izolace 

Jedním ze základních opatření, která se provedou při výskytu biologického agens 

v ohnisku nákazy, patří izolace. S izolací souvisí i odběr vzorků od postiţeného 

a exponovaného hospodářského zvířete. Izolace se bude týkat i zvířat, jeţ byla v kontaktu 

s nemocnými zvířaty. K opatřením, která se budou provádět u izolovaných zvířat, patří dohled 

nad postiţenými a exponovanými zvířaty. Dále se budou provádět léčebně-preventivní 

opatření v boji s infekčním onemocněním v ohnisku nákazy. 

6.3 Karanténa 

Karanténa - několik moţných opatření, která mají zabránit dalšímu šíření nákazy mezi 

ostatní zdravé kusy. 

V karanténních opatřeních jsou zahrnuta následující opatření: 

 omezení pohybu v ohnisku nákazy, 

 omezení kontaktu mezi nakaţenými a pravděpodobně exponovanými zvířaty, 

 provede se včasná izolace, odběr vzorků k laboratornímu vyšetření, 

 zavedení přísného veterinárního dohledu nad izolovanými zvířaty, 

 dojde k zákazu vývozu materiálu z ohniska nákazy, nebyla-li provedena 

dezinfekce, 

 celková dezinfekční opatření u všech, jeţ přišla do styku s exponovanými 

či nakaţenými zvířaty, 

 provedení neodkladné profylaxe u nakaţených a postiţených zvířat, 

 stanovení celkového reţimu v místě nákazy, tj. dezinfekce, pouţívání OOP, 

likvidace infikovaného materiálu, apod., 

 provedení úplné izolace ohniska od okolního prostředí, 

 pro zvířata umístěná v karanténě je dán absolutní zákaz opustit tento prostor, 

 zákaz vstupu a vjezdu do ohniska nákazy pro nepovolené osoby (osoby, které se 

nějakým způsobem podílejí na likvidaci, mají vstup povolen), 
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 vstup do prostorů karantény je moţný jen přes místa k tomu určená a je povolen 

osobám v OOP, 

 prostory karantény rozdělit na malé izolační celky, 

 logistické zabezpečení je vykonáváno cestou, která je k tomu určená, a je 

zde zajištěna dezinfekce, 

 místo nákazy je zabezpečeno pořádkovou sloţkou (PČR). 

Zasahující sloţky v místě ohniska nákazy budou zpravidla logisticky doplňovány dalšími 

potřebnými silami a prostředky. Doplňování bude prováděno tak, aby byla zajištěna 

efektivnost karanténních opatření. 

Ke zrušení karantény nesmí dojít dříve, neţ dojde k uplynutí inkubační doby 

nebo dvojnásobné inkubační doby u dané infekce. Ta se počítá ode dne izolace posledního 

nemocného zvířete a po provedení konečné dezinfekce v místě nákazy [1]. 

6.4 Ochranné prostředky a postupy 

Moţnost útoku s vyuţitím biologických agens je stále aktuální. Hrozba vyuţití 

biologického agens proti ţivé populaci lidí a zvířat je velké riziko, jeţ nesmíme podceňovat. 

Osobní ochranné prostředky (speciální ochranné oděvy), které existují, jsou vhodné 

zejména pro sloţky, které pracují na místě události. Těmito sloţkami jsou myšleny 

zejména zasahující, vyšetřující a ošetřující sloţky. 

Riziko, které v sobě ukrývá kriminální čin zneuţití biologického agens, je v momentu 

překvapení. Málokdo by tento útok čekal a byl by na něj dobře připravený.  

Ošetřovatelé a zootechnici nebudou dostatečně vybaveno ochrannými prostředky. 

Obyvatelé by v tomto případě měli pro svojí ochranu pouţít improvizované prostředky. Ty by 

měly chránit zejména dýchací cesty a zamezit styku s kontaminovanými prostředky.  

Při pobytu v úmyslně zamořeném prostoru infikovaným aerosolem nebudou 

improvizované prostředky dýchacích cest postačovat. Dlouhodobý pobyt v infikovaném 

prostru sníţí účinnost improvizovaných prostředků. Je tedy nutné omezit pobyt 

v tomto prostoru na co nejmenší dobu. Tento fakt je důleţité mít na zřeteli a neopomenout jej. 

Šíření biologického agens lze do jisté míry ovlivnit. K ovlivnění šíření je moţné pouţít 

dekontaminační procesy (dezinfekci), protiepidemická opatření (izolace, karanténa) a léčbu. 

Dalším aktivním způsobem boje s infekcí je účinné očkování (vakcinace). Pasivní způsob 

boje s infekcí je pomocí lékové profylaxe.  
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7 Legislativní základ 

Veterinární péče je v našem právním státě zastřešena zákonem č. 166/1999 Sb., 

o veterinární péči a o změně některých zákonů (dále veterinární zákon), ve znění pozdějších 

předpisů. 

Rozsah činnosti veterinární péče je řešen v § 2 veterinárního zákona a zahrnuje: [4] 

 péči o zdraví zvířat a jeho ochranu, zejména předcházení vzniku a šíření  

onemocnění přenosných přímo nebo nepřímo mezi zvířaty vnímavých druhů 

a jiných onemocnění zvířat a jejich zdolávání, ochranu zdraví lidí před nemocemi 

přenosnými ze zvířat na člověka, 

 péči o zdravotní nezávadnost ţivočišných produktů a krmiv a ochranu zdraví lidí 

před jeho poškozením nebo ohroţením ţivočišnými produkty, 

 ochranu území České republiky před zavlečením nákaz zvířat a nemocí 

přenosných ze zvířat na člověka a před dovozem zdravotně závadných 

ţivočišných produktů a krmiv ze zahraničí, 

 ochranu ţivotního prostředí před nepříznivými vlivy souvisejícími s chovem 

zvířat, výrobou a zpracováváním ţivočišných produktů, jakoţ i ochranu zvířat 

a jejich produkce před riziky ze znečištěného ţivotního prostředí, 

 veterinární asanaci, 

 dozor nad dodrţováním povinností a poţadavků stanovených k zajištění těchto 

úkolů tímto zákonem, zvláštními právními předpisy a přímo pouţitelnými 

předpisy Evropského společenství (státní veterinární dozor). 

7.1 Výkon státní správy  ve věcech veterinární péče 

Výkon státní správy ve věcech veterinární péče vykonávají na základě § 43 veterinárního 

zákona následující státní instituce: [4] 

 ministerstvo zemědělství (Ministerstvo zemědělství zřizuje ústřední nákazovou 

komisy jako svůj poradní orgán), 

 ministerstvo obrany a ministerstvo vnitra, 

 obce, 

 orgány veterinární správy (Státní veterinární správa, Ústav pro státní kontrolu 

veterinárních biopreparátů a léčiv). 

Orgány veterinární správy dle § 47 veterinárního zákona jsou: [4] 
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 Státní  veterinární správa, která vykonává působnost na celém území České 

republiky, 

 krajské veterinární správy, které se zřizují pro územní obvody krajů a vykonávají 

v nich státní správu ve věcech veterinární péče, 

 Městská veterinární správa v Praze, která vykonává působnost krajské veterinární 

správy na území hlavního města Prahy, 

 Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv. 

7.2 Odborná veterinární činnost 

Za odbornou veterinární činnost je povaţována taková činnost, která je uvedena v § 58 

zákona č. 166/1999 Sb., veterinárního zákona, ve znění pozdějších předpisů. 

Odbornou veterinární činností je: [4] 

 veterinární preventivní činnost, 

 vyšetření, stanovení diagnózy a léčení zvířat a chirurgické zákroky na zvířatech, 

 předepisování léčiv, veterinárních přípravků a veterinárních technických 

prostředků, podávání léčiv a veterinárních přípravků, jejich prodej a výdej jsou 

vázány na předpis veterinárního lékaře, 

 prohlídka jatečných zvířat a masa a vyšetření ostatních ţivočišných produktů, 

 diagnostika zdravotního stavu zvířat, včetně veterinární laboratorní diagnostiky, 

 veterinární asanační činnost, 

 a další odborné činnosti, k níţ je třeba odpovídající kvalifikace získané studiem a 

praxí ve veterinárním, popřípadě i jiném oboru. 

Výše zmíněnou odbornou veterinární činnost vykonávají (dle § 58 veterinárního zákona): 

[4] 

 orgány veterinární správy, jde-li o výkony spojené s výkonem státní správy, 

 statní veterinární ústavy a národní referenční laboratoře a referenční laboratoře, 

 fyzické a právnické osoby v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem, 

 příslušné orgány Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra. 

Odbornou veterinární činnost mohou vykonávat také: [4] 

 vysoké školy veterinární, je-li to určeno jejich statutem, 

 střední odborné školy veterinárního oboru, jedná-li se o součást jejich 

pedagogické činnosti. 
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7.3 Veterinární problematika v oblasti krizového řízení 

Při vykonávaní činností souvisejících s veterinární problematikou je zde nutná jistá míra 

součinnosti s ostatními orgány. Veterinární zákon řeší tuto problematiku součinností orgánů 

v § 57, kde: [4] 

 orgány veterinární správy vzájemně spolupracují s příslušnými orgány ochrany 

zvířat, ochrany veřejného zdraví, Státní zemědělské a potravinářské inspekce 

a odborného dozoru nad krmivy, 

 orgány veřejné správy, orgány Policie ČR a obecní policie spolupracují s orgány 

veterinární správy při předcházení nebezpečným nákazám, zamezení jejich šíření 

a jejich zdolávání v souladu se svou působností se podílejí na zajišťování 

a kontrole plnění mimořádných veterinárních opatření. 

Jelikoţ se v tuto chvíli zabývám problematikou krizového řízení, bude i v krizovém 

zákoně č. 240/2000 Sb. (dále krizový zákon, který byl novelizován zákonem č. 430/ 2010), 

ve znění pozdějších předpisů. Tento krizový zákon se vztahuje i na případy, kdy jsou nařízena 

mimořádná veterinární opatření podle zvláštního právního předpisu a vzniklé ohroţení má 

povahu mimořádné události, jejíţ následky vedou ke vzniku krizové situace. V těchto 

případech se stává krajská nákazová komise součástí krizového štábu kraje a Ústřední 

nákazová komise součástí Ústředního krizového štábu (§ 39 odstavec 1 zákona). [15]   

V rámci integrovaného záchranného systému se tato problematika řeší v zákoně 

č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému (dále zákon o IZS), ve znění pozdějších 

předpisů, kde: [16]   

 krajská veterinární správa je ostatní sloţkou integrovaného záchranného systému 

podle § 4 odstavce 2 zákona o IZS, 

 v havarijním plánu kraje je zařazen plán konkrétních činností – Plán veterinárních 

opatření, 

 pro potřeby koordinace  bezpečnostní radou a krizovým štábem kraje jsou 

formulovány zásady postupu při mimořádných veterinárních opatřeních, 

specifikovány síly a prostředky krajské veterinární správy a uvedeny kontakty 

na jednotlivá pracoviště a kompetentní funkcionáře krajské veterinární správy, 

 pro potřeby koordinace se na OPIS HZS kraje předá aktuální měsíční rozpis 

pohotovostí kompetentních odborníků krajské veterinární správy. 

Mezi základními sloţkami IZS a ostatními sloţkami IZS se uzavírají smluvní dohody 

o spolupráci. Stejně tak se tomu bude dít i mezi HZS kraje a KVS kraje.  
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KVS – poskytuje měsíční rozpis pohotovostních sluţeb (kontaktů) pro potřeby OPIS 

HZS, Celní správu, Cizineckou policii. Poskytuje odborné telefonické konzultace, je-li třeba, 

poskytuje konzultace i na místě. 

HZS –poskytuje odborné informace a pomoc, zajišťuje školení. 

7.4 Řešení rizik v oblasti veterinární péče 

Při řešení veterinárních rizik je nutné vydávat opatření. Cílem opatření je eliminace rizika 

nákazy na přijatelnou úroveň. Opatřeními vydávanými při řešení veterinárních rizik jsou: [4] 

 opatření vykonávána při podezření, 

 zvláštní opatření, 

 mimořádná veterinární opatření. 

7.4.1  Opatření vykonávaná při podezření 

Při podezření nákazy hospodářských zvířat můţe správní orgán nařídit předběţná 

opatření. Předběţná opatření jsou řešena v § 61 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řádu, 

ve znění pozdějších předpisů. 

Zejména k zajištění splněných cílů ve správním řízení, a to v oblasti hygieny krmiv 

a potravin. 

Dalším opatřením, které se provede při podezření z nákazy, je zápis o nařízení 

mimořádných veterinárních opatření (na základě zákona č. 166/1999 Sb.,§ 13 a § 76 odst. 5 

zákona, o veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů). 

Pro případ podezření z výskytu nebezpečné nákazy k zajištění ochrany před dalším 

šířením nákazy a potvrzením či vyloučením nebezpečné nákazy. 

7.4.2 Zvláštní opatření 

Zvláštní opatření se řeší dle § 53 postupem podle zmíněného § 76 odst. 5 zákona 

č. 166/1999 Sb. 

Úřední veterinární lékaři orgánů veterinární správy a veterinární lékaři Ministerstva 

obrany a Ministerstva vnitra pověření výkonem státního veterinárního dozoru jsou oprávněni 

při jeho výkonu (nelze-li z důvodu závaţnosti či naléhavosti hrozícího nebezpečí pro zdraví 

lidí či zvířat dosáhnout jiným způsobem, zejména vydáním závazných pokynů k odstranění 

zjištěných nedostatků): [4] 
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 na místě pozastavit nebo znehodnotit a neškodně odstranit ţivočišné produkty, 

které nejsou zdravotně nezávadné, anebo nařídit  jejich znehodnocení a neškodné 

odstranění, a to na náklad kontrolované osoby, 

 pozastavit, omezit nebo zakázat výrobu, zpracování nebo uvádění ţivočišných  

produktů do oběhu na přiměřenou dobu, jestliţe nejsou dodrţovány 

podmínky a poţadavky stanovené tímto zákonem, zvláštními právními předpisy 

nebo  předpisy  Evropského společenství na ţivočišné produkty, jejich výrobu, 

zpracování a uvádění do oběhu. 

7.4.3 Mimořádná veterinární opatření 

Za mimořádná veterinární opatření se povaţují následující opatření (§ 54, zákona 

č. 166/1999 Sb.): [4] 

 nařízení veterinárního vyšetření a ochranného očkování zvířat, 

 vymezení ohniska nákazy, ochranných pásem dozoru, výstraţné označení, 

popřípadě i střeţení ohnisek nákazy, 

 nařízení karantény nebo izolace, popřípadě nutné poráţky či utracení zvířat, 

 omezení nebo zákaz přemísťování, prodeje, obchodování, volného pohybu, 

poráţení a plemenitby zvířat a provádění pokusů na zvířatech, 

 omezení nebo zákaz pastvy, pouţívání zdroje vody a krmiva, 

 omezování nebo zákaz konání svodů zvířat, honů, odchytu zvěře a lovu ryb, 

 omezování nebo zákaz prodeje zvířat a ţivočišných produktů v trţištích 

a na trţnicích anebo uzavření trţnice nebo trţiště, 

 pozastavení nakládání s ţivočišnými produkty nebo krmivy do skončení 

potřebného vyšetření, nařízení odděleného uloţení (uskladnění) zdravotně 

závadných nebo podezřelých ţivočišných produktů nebo krmiv, 

 omezení nebo zákaz výroby, zpracování, přepravy nebo uvádění do oběhu 

zdravotně závadných nebo podezřelých ţivočišných produktů nebo krmiv, 

stanovení zvláštních podmínek pro jejich výrobu, zpracování, přepravu anebo 

nařízení jejich zničení, 

 stanovení zvláštních podmínek provozu, popřípadě jeho omezení či zastavení, 

 omezení nebo zákaz stanovení zvláštních podmínek dovozu, vývozu a tranzitu 

veterinárního zboţí, 
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 nařízení očisty, omezení nebo zákaz pouţívání anebo zničení zařízení a předmětů, 

které mohou být nositeli původců nákaz, 

 nařízení zvláštního ošetření hnoje, kejdy, močůvky a odpadních vod, 

 stanovení zvláštních podmínek pro ukládání, sběr, svod, neškodné odstraňování 

a další zpracování konfiskátů ţivočišného původu, popřípadě nařízení sběru, 

svodu, neškodného odstranění a dalšího zpracování konfiskátů ţivočišného 

původu i mimo určený územní obvod (svozovou oblast), 

 nařízení úpravy hygienického a sanitačního provozu nebo technologických 

a pracovních postupů, dezinfekce, deratizace, dezinsekce, 

 omezení nebo zákaz volného pohybu a styku osob a jejich shromaţďování, 

omezení nebo zákaz pohraničního styku osob, 

 nařízení zneškodnění, popřípadě omezení výskytu zdrojů nákaz s přírodní 

ohniskovostí. 

Výše zmíněná mimořádná veterinární opatření příslušný orgán nařídí při: [4] 

 výskytu nákazy nebo nemoci přenosné ze zvířat na člověka, anebo hrozí-li 

nebezpečí jejího dalšího šíření (ochranná a svolávací pásma), 

 zjištění jiných neţ zdravotně závadných ţivočišných produktů, vody nebo krmiv, 

popřípadě jiné příčiny závaţného ohroţení zdraví zvířat nebo lidí ţivočišnými 

produkty (veterinární hygienická opatření), 

 hrozí-li nebezpečí zavlečení nebo rozšíření původců nákaz zvířat a nemocí 

přenosných ze zvířat na člověka či zdravotně závadných ţivočišných produktů 

a krmiv ze zahraničí (opatření k veterinární ochraně státního území), 

V § 55 zákona č. 166/1999 Sb., veterinárního zákona, ve znění pozdějších předpisů, se 

hovoří o tom, ţe jako mimořádná veterinární opatření při výskytu slintavky a kulhavky můţe 

být nařízena uzávěra obce, případně její část, a to: [4] 

 uzavření příjezdových a přístupových cest do obce, jejich opatření závorami 

a výstraţným označením a jejich střeţení, 

 zákaz průjezdu obcí a určení objíţďky, 

 zřízení dezinfekčních pásů na příjezdových a přístupových cestách do obce, 

 zákaz přemísťování, prodeje a volného pohybu hospodářských a zájmově 

chovaných zvířat, 

 zákaz opouštění prostorů, v nichţ jsou umístěna nemocná a podezřelá zvířata, 

a zákaz vstupu do těchto prostorů bez váţného důvodu, 
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 zákaz shromaţďování osob, 

 stanovení pravidel pro pohyb osob v obci, 

 zákaz vstupu do obce a zákaz jejího opouštění, 

 stanovení zvláštních podmínek pro zásobování obce, pro výjimečný vjezd 

dopravních prostředků a pro vstup osob do obce z naléhavých důvodů, jakoţ 

i stanovení dezinfekčních opatření, jimţ musí být tyto dopravní prostředky 

a osoby podrobeny před opuštěním obce, 

 stanovení zvláštních podmínek provozu odpadového hospodářství. 
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8 Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo stanovit moţnosti sniţování rizika nákazy 

hospodářských zvířat. Riziko nákazy není moţné zcela odstranit. Riziko nákazy 

hospodářských zvířat se můţeme snaţit eliminovat na co nejniţší moţnou úroveň.  

V úvodních částech práce se zabývám rešerší literatury, vymezením základních pojmů, 

kriminálním činem a jeho trestní odpovědností a základními informacemi, rozdělením 

a mechanismy šíření biologických agens. 

V kapitole analýza rizika nákazy hospodářských zvířat jsem zabýval moţnými scénáři, 

které by mohly nastat, jejich následky a bezpečnostními opatřeními. Jak jsem měl moţnost se 

sám přesvědčit ve okolí, kde ţiji, tak ve velké míře jsou bezpečnostní opatření velmi malá 

a nepostačující. Do objektu hospodářství se můţe kdokoliv nepozorovaně dostat a způsobit, 

tak chovateli nemalé škody. V dnešní době je to vše o finančních prostředcích. Chovatel se 

snaţí ušetřit finance, kde se dá. Bohuţel je to i na úkor zabezpečení hospodářství. Ve velké 

míře objekty hospodářství nejsou oploceny, objekt nebývá dostatečně hlídán (zejména 

v nočních hodinách). Chovatel sice můţe zaměstnávat hlídače, ten však nemá ve většině 

případech hlídat jen jediný objekt. Hlídač můţe mít na starost ku příkladu 3 objekty, které 

bude objíţdět a kontrolovat. Případný pachatel si můţe vystopovat, kdy hlídač opustí jim 

hlídaný objekt a můţe nikým nepozorován škodit. Kromě technického zabezpečení objektu 

hospodářství jsou riziky absence desinfekčních prostředků, špatné ţivotní podmínky zvířat, 

nekvalifikovaný personál, kontaminovaná krmiva, voda, podestýlka a další.  

V kapitole statistika nákaz hospodářských zvířat jsem se zaměřil na nákazy, které se 

vyskytovali v České republice mezi léty 2008 – 2010. Ze statistik jsem zjisti, ţe některé 

nákazy se u nás, jiţ delší dobu nevyskytly. K těmto nákazám patří ku příkladu slintavka 

a kulhavka (v ČR - 1975, letos se vyskytla v Bulharsku), vzteklina (proti které se přestalo 

očkovat, v ČR v - 2001), Antrax (v ČR - 1977), Q – horečka (v ČR - 1996) a další. Nákazy, 

které se u nás jiţ delší dobu nevyskytly nelze podceňovat. Tyto nákazy si můţe vybrat 

případný pachatel k páchání trestného činu. V takovém to případě by se nákaza mohla rychle 

rozšiřovat na další hospodářská zvířata. Následky by mohly být katastrofální. 

V kapitole návrhu moţných opatření pro sniţování rizika jsem se zaměřil na jednotlivé 

kroky vedoucí ke sniţování rizik. Důleţitými kroky jsou nahlášení nákazy, okamţitá izolace, 

pouţívání dostupných ochranných prostředků, anamnéza, pouţití profylaktických opatření (je-

li to moţné). 
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Prevence nákazy zajišťující absolutní výsledky není moţná. Riziko nákazy 

hospodářských zvířat v důsledku kriminálního činu je v momentu překvapení. Nákazu 

hospodářského zvířete v důsledku kriminálního činu by očekával jen málo kdo. 

V závěrečné části práce se zabývám legislativou, výkonem státní správy ve věcech 

veterinární péče, odbornou veterinární činností, veterinární problematikou v oblasti krizového 

řízení a řešením rizik v oblasti veterinární péče. 

Problematika nákazy hospodářských zvířat úzce souvisí s oborem bezpečnostního 

plánování, který studuji. V rámci bezpečnostního plánování se tvoří plány (pohotovostní 

plány), které by problematiku spojenou s nákazou měly řešit. 

Je nutné snaţit se zlepšovat zdraví zvířat, a to zejména předcházením či sniţováním 

moţnosti výskytu nákaz u zvířat. Sniţování rizika nákazy hospodářských zvířat bude 

přínosem pro zemědělskou a hospodářskou činnost. Je to zcela pochopitelné. Zemědělci 

zabývající se ţivočišnou výrobou investovali do své výroby nemalé finanční částky. Vznik 

případné nákazy by pro ně znamenal nemalé finanční náklady. 
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Příloha č. 1 

tabulka 6 Analýza rizika nákazy hospodářských zvířat metodou What if 

Moţná nehodová situace 

Co se stane, kdyţ….? 

Následky situace Bezpečnostní opatření 

objekt hospodářství 

nebude oplocen? 

Do objektu hospodářství se 

budou moci 

dostat případní pachatelé 

trestného 

činu nebo nakaţená a volně 

pobíhající zvířata. 

Oplotit objekt hospodářství. 

objekt hospodářství nebude  

hlídán pověřeným hlídačem? 

Do objektu hospodářství se 

můţe dostat pachatel a 

páchat trestnou činnost. 

Zabezpečit hlídání objektu 

hospodářství. 

hospodářství nebude mít 

vrátnici? 

Do areálu hospodářství se 

muţe nepozorovaně dostat 

pachatel. 

Vybudovat vrátnici a opatřit 

ji závorou. 

se na vrátnici nebudou 

zapisovat SPZ aut jedoucích do 

areálu hospodářství? 

Nebude přehled o tom, kdo 

se pohyboval v areálu 

hospodářství a mohl tak 

konat trestnou činnost. 

Vést si záznamy o provozu 

vozidel v areálu 

hospodářství. 

chovatel nebude k převozu 

zvířat pouţívat certifikované 

přepravce? 

Hrozí nebezpečí moţné 

nákazy zvířat během 

přepravy (není jisté, zda 

přepravní firma 

desinfikovala přepravní 

prostředek). 

Vyuţívat k přepravě zvířat 

jen certifikované dopravce. 

chovatel nenahlásí nákazu 

zvířete? 

Hrozí nebezpečí rozšíření 

nákazy. 

Hlásit nákazu. 

se do izolace neumístí nově 

dovezené zvíře? 

Hrozí nebezpečí případného 

vzniku nákazy zvířat. 

Po dovozu nového zvířete jej 

izolovat od ostatních. 

nám po areálu hospodářství 

budou pobíhat hlodavci (krysy 

Hrozí nebezpečí vzniku 

nákazy od hlodavců. 

Deratizace hlodavců. 
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a potkani)? 

zůstane objekt hospodářství 

otevřený? 

Do objektu hospodářství se 

můţe dostat pachatel a 

škodit. 

Zabezpečit vchody do 

objektu hospodářství. 

dojde k nákaze zvířete 

z hlediska nezávadnosti 

ţivočišných produktů? 

U zvířete se bude muset 

sledovat ochranná lhůta. 

Snaţit se omezit moţnost 

vzniku nákazy. 

pachatel trestného činu do 

objektu hospodářství vypustí 

infikovaný vektor? 

Infikovaný vektor můţe 

nakazit zvíře. 

Pomocí sítí v oknech, 

mucholapek zamezit vektoru 

dostat se do objektu, zajistit 

okolí hospodářství proti 

vniknutí nepovolaných osob. 

budou hospodářská zvířata 

podestlána kontaminovanou 

podestýlkou? 

Hrozí vznik nákazy. Dávat zvířatům jen kvalitní a 

nezávadnou podestýlku. 

hospodářská zvířata dostanou 

kontaminovaná krmiva? 

Hrozí vznik nákazy. Krmit zvířata kvalitními a 

nezávadnými krmivy. 

zaměstnanci nebudou pouţívat 

desinfekční prostředky? 

Hrozí nebezpečí vzniku 

nákazy. 

Pouţívat desinfekčních 

přípravků. 

Hospodářská zvířata dostanou 

kontaminovanou vodu? 

Hrozí vznik nákazy. Dávat zvířatům pravidelně 

čerstvou a čistou vodu. 

bude zanedbána veterinární 

péče? 

Hrozí vznik nákazy. Zabezpečit zvířatům kvalitní 

veterinární péči. 

bude nedostatek dezinfekčních 

prostředků? 

Hrozí vznik nákazy. Zajistit dostatečné mnoţství 

desinfekčních prostředků. 

se nákaza objeví v okolních 

chovech či státech? 

Hrozí nebezpečí vzniku 

nákazy. 

Zabezpečit opatření, které by 

mělo zamezit vzniku nákazy. 

se v hospodářství budou 

vyskytovat kadávery? 

Hrozí nebezpečí vzniku a 

šíření nákazy. 

Zajistit její likvidaci 

(kafilérie) a prostor 

vydesinfikovat. 

se v hospodářství vyskytne 

zoonóza? 

Hrozí nebezpečí přenosu 

nemoci ze zvířete na 

člověka. 

Pouţívat osobní ochranné 

pomůcky, desinfekci, omezit 

styk se zvířaty, kontrolovat 
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potraviny ţivočišného 

původu. 

se u budov s hospodářskými 

zvířaty nebude udrţovat 

čistota? 

Hrozí nebezpečí vzniku 

nákazy. 

Udrţovat budovy 

s hospodářskými zvířaty 

čisté. 

se zvířata podezřelé z nákazy 

neumístí do karantény? 

Hrozí rozšíření nákazy. Podezřelé zvíře do doby 

vyloučení nákazy umístit do 

karantény. 

nedojde k uzavření ohniska 

nákazy? 

Nákaza se můţe dále 

rozšiřovat. 

Zabezpečit uzavření místa 

ohniska nákazy. 

nebudou dodrţeny podmínky 

přesunu zvířat? 

Hrozí nebezpečí vzniku 

nákazy. 

Dodrţovat stanovené 

podmínky pro přesun zvířat. 

se po likvidaci nakaţeného 

chovu neprovede desinfekce? 

Hrozí opětovný vznik 

nákazy 

Po provedení likvidace 

nakaţeného chovu je nutné 

provést desinfekci místa 

nákazy. 

vozidla a osoby pohybující se v 

místě nákazy nebudou 

dezinfikováni nebo 

dekontaminovány? 

Hrozí nebezpečí rozšíření 

nákazy. 

Provádět dekontaminaci  a 

desinfekci všeho, co bylo 

v místě ohniska nákazy 

(osob, vozidel, podestýlky, 

atd.). 

se nebude provádět kontrola 

nákazy u zvířat? 

Hrozí rozšíření nákazy Provádět pravidelné kontroly 

zaměřené na nákazu zvířat. 

se potencionální nákaze vystaví 

velký počet osob? 

Můţe hrozit nákaza 

zoonózou, nákaza se můţe 

rozšířit. 

Snaţit se minimalizovat 

počet osob, které by byly 

vystaveny působení nákazy. 

se nepodaří včas detekovat o 

jakou nákazu se jedná? 

Hrozí nebezpečí rozšiřování 

nákazy, nákaze se bude 

těţko čelit, nákaza můţe 

dosáhnout katastrofálních 

následků. 

Pouţívat ověřené metody 

pro určování druhu nákazy, 

správné odebírání vzorků, 

vyuţívat moderní detekční 

přístroje. 

se změní chování zvířat, která 

projevují známky nemoci? 

Hrozí vznik nákazy. Pravidelně si všímat zvířat, 

věnovat pozornost změně 
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jejich chování i změně jejich 

zdravotního stavu. 

se bude nesprávně manipulovat 

s kontaminovanými statkovými 

hnojivy? 

Hrozí nebezpečí rozšíření 

nákazy. 

Provést dekontaminaci 

statkových hnojiv dříve, neţ 

opustí ohnisko nákazy. 

se v okolí blízkém nákaze se 

bude konat svod zvířat? 

Hrozí nebezpečí nákazy. Snaţit se omezovat svody 

zvířat v době, kdy byla 

zjištěna v okolí nákaza. 

se v hospodářství budou 

potulovat volně ţijící zvířata? 

Hrozí nebezpečí vzniku 

nákazy. 

Zabezpečit hospodářství 

proti potulným zvířatům 

(ploty, ohradníky). 

hospodářská zvířata ţijí ve 

špatných ţivotních 

podmínkách? 

Zvířata mohou být 

náchylnější k nemocem, 

jejich zdravotní stav bude 

špatný. 

Zlepšit ţivotní podmínky 

zvířat. 

se nebudou vést záznamy o 

jednotlivých hospodářských 

zvířatech? 

Chov se stane 

nepřehledným. 

Pravidelně si vést 

dokumentaci o chovu 

hospodářských zvířat. 

do hospodářství budou 

vstupovat  návštěvníci a 

nebudou mít čisté a 

vydesinfikované boty a oděv? 

Je tu moţnost vzniku 

nákazy. 

Návštěvníci by měli 

dodrţovat určitá hygienická 

opatření. 

pracovník ošetřující nemocná 

nebo karanténovaná zvířata 

bude dělat další práci se zvířaty 

bez předchozí asanace?  

Hrozí rozšíření nákazy. Po práci s nemocnými či 

karanténovanými zvířaty 

provést asanaci (bot, 

oblečení, apod.) 

zaměstnanci při práci 

s nemocnými nebo 

karanténovanými zvířaty 

nebudou pouţívat ochranné 

pomůcky (rukavice, zástěry, 

kombinézy, apod.)? 

Hrozí rozšíření nákazy i 

nákaza zaměstnance. 

Pouţívat k práci 

s nemocnými či 

karanténovanými zvířaty 

ochranné pomůcky. 

si zaměstnanec při práci Hrozí nebezpečí nakaţení Pracovník by měl být při 
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s nemocnými nebo 

karanténovanými zvířaty 

přivodí oděrku nebo si poškodí 

ochranné pomůcky? 

pracovníka. práci opatrný a dávat pozor 

na ostré předměty. 

ohrada výběhu bude postavena 

z nekvalitního materiálu? 

Můţe dojít k poškození 

ohrady a tím se hospodářská 

zvířata mohou dostat do 

styku s volně ţijícími 

zvířaty. Pachatel se bude 

moci bez větších problémů 

dostat do výběhu a škodit 

tak. 

Stavět ohradu z kvalitního 

materiálu. Pravidelně 

kontrolovat stav ohrady. 

před vstupem do prostoru se 

zvířaty pracovník neprojde přes 

nádobu s desinfekcí? 

Hrozí zavlečení nákazy do 

prostor se zvířaty obuví. 

Při vstupu do prostor se 

zvířaty procházet přes 

nádoby s desinfekcí. 

stroje nebudou při vjezdu do 

objektu se zvířaty projíţdět 

vanou, kde bude umístěna 

desinfekce? 

Hrozí nebezpečí zavlečení 

nákazy do prostoru se 

zvířaty pomocí stroje. 

Při vjezdu do prostor se 

zvířaty projíţdět přes vany 

s desinfekcí. 

se v areálu se zvířaty budou 

pohybovat volně ţijící ptáci? 

Hrozí nebezpečí zavlečení 

nákazy (trusem ptáků). 

Snaţit se zabránit vlétnutí 

volně ţijících ptáků do 

objektu (pomocí sítě). 

zvířata přijdou do styku se 

závadným materiálem, který 

můţe poškodit jejich zdraví? 

Hrozí nebezpečí vzniku 

nákazy, závadnosti jejich 

produktů. 

Snaţit se vyloučit styk zvířat 

se závadným materiálem. 

nebudou v případě podezření či 

potvrzení nákazy zřízeny 

dezinfekční pásy na 

příjezdových a přístupových 

cestách? 

Hrozí nebezpečí rozšíření 

nákazy. 

Při výskytu nebo podezření z 

výskytu nákazy zabezpečit 

vstupní i příjezdové cesty 

desinfekčními pásy. 

o zvířata nebude pečovat 

osoba, která má potřebné 

znalosti a zkušenosti? 

Hrozí nebezpečí vzniku 

nákazy. 

Osoby pečující a přicházející 

do styku se zvířaty 

pravidelně proškolovat. 
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u pasoucích se zvířat nebude 

chovatel disponovat 

shromaţdištěm? 

Nebude mít moţnost 

kontrolovat zdravotní stav u 

pasoucích se zvířat (klinické 

vyšetření, odběr krve). 

Neopomenout u pasoucích 

se zvířat disponovat 

shromaţdištěm zvířat. 

chovatel nebude skladovat 

statková hnojiva v souladu 

s předpisy? 

Hrozí nebezpečí vzniku 

nákazy. 

Skladovat statková hnojiva 

v souladu s právními 

předpisy. 

bude překročena kapacita zvířat 

v prostorách. 

Hrozí poranění, ušlapání 

zvířat. Vznik nákazy vlivem 

špatných podmínek. 

Nepřekračovat kapacity. 

pracoviště karantény či izolace 

bude spojené s ostatními 

provozy? 

Hrozí nebezpečí šíření 

nákazy. 

Mít oddělené pracoviště 

karantény a izolace. Prostory 

karantény a izolace 

desinfikovat. Mít samostatné 

vchody a východy do 

karanténních a izolačních 

prostor. 

se pravidelně nebude provádět 

desinfekce prostor se zvířaty. 

Budou vznikat špatné 

hygienické podmínky. Bude 

hrozit vznik nákazy. 

Pravidelně desinfikovat 

všechny prostory. 

se do výběhu se zvířaty dostane 

neţádoucí osoba či nakaţený 

vektor či jiné nakaţené zvíře? 

Hrozí nebezpečí nákazy 

zvířat. 

Zabezpečit venkovní výběhy 

proti nevítaným 

návštěvníkům (ploty, 

elektrické ohradníky). 

nebude zabezpečena nádrţ s 

vodou ve výběhu zvířat proti 

případné neţádoucí manipulaci 

s obsahem nádrţe (nalití či 

nasypání nakaţlivého agens do 

obsahu nádrţe). 

Hrozí vznik nákazy. Zabezpečit nádrţe s vodou 

proti případné manipulaci 

s obsahem. 

 


