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Anotace 

Bakalářská práce je zaměřena na zneužití poznatků biotechnologií k vývoji biologických 

zbraní. Díky stále se stupňujícím znalostem a novým objevům vzrůstá také možnost jejich 

nesprávného využití. První kapitola se zabývá vývojem biologických zbraní od úplného 

počátku, kdy vojska kontaminovala pitné zdroje svých nepřátel, aby je takto oslabily, až po 

dobu dnešní, kdy se tyto biologické zbraně dají zneužít v neuvěřitelném měřítku. Práce 

obsahuje rovněž popis vybraných druhů patogenních mikroorganismů, které se dají jako 

biologická hrozba zneužít a onemocnění, která mohou způsobit, včetně prvních příznaků 

pro jejich včasné rozpoznání. Jsou uvedeny příklady ze světových dějin, kdy vyvolaná 

onemocnění vedla k celoplošné nákaze. V závěru práce naleznete normy a zákony, 

zabývající se touto problematikou. 

Klíčová slova: bioterorismus, mikrobiologie, onemocnění, bakterie, viry, hemorhagické 

horečky 

 

Summary 

The thesis is focused on the misuse of knowledge of biotechnology to develop biological 

weapons. With the ever-growing knowledge and the new discoveries also increases the 

possibility of their misuse. The first chapter deals with the development of 

biotechnological weapons from the very beginning when the troops have contaminated 

sources of drinking water of their enemies to weaken them so up to today when these 

biological weapons can be exploited in an incredible scale. The work also contains a 

description of selected species of pathogenic microorganisms which can be misused as a 

biological threat. Diseases which they can cause including the first symptoms for their 

early recognition. There are also mentioned some examples of world history which led to 

the disease caused by infection worldwide. In the end of this thesis you will find standards 

and laws dealing with this issue. 

Keywords: bioterrorism, microbiology, illness, bacteria, viruses, haemorrhagic fever 
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1 Úvod a cíl práce 

 

 Biologické zbraně patří stejně jako zbraně chemické a jaderné ke zbraním 

hromadného ničení. Riziko použití biologických zbraní bylo a bohužel stále zůstává jako 

reálná hrozba zneužití lidského poznání a vědy. Při srovnání biologických zbraní 

s ostatními zbraněmi je zde patrná široká rozmanitost, dle daného druhu vyvolávajícího 

původce. Již v dávné historii se zneužívali mrtvá infikovaná zvířecí těla k oslabení 

nepřátel. Bioterorismus, je novou formou a závažnou hrozbou dnešní doby, využívající ke 

svým záměrům biologické zbraně. Vzhledem k neustále narůstajícím objevům a 

poznatkům v oblastech mikrobiologie, převážně genetiky a lékařství, se stupňuje i 

efektivita zneužití těchto vědeckých poznatků k jiným účelům. Proto je důležité znát 

fyziologii a alespoň stručnou charakteristiku patogenních mikroorganismů, neboť jsou 

velmi zákeřné a na rozdíl od jiných typů zbraní si nevybírají svou oběť, mohou se 

nekontrolovatelně přenášet a šířit. A tímto poznáním být i lépe připraveni na možnou 

biologickou hrozbu. 

 Cílem této práce je zmapovat poznatky vědeckého pokroku a problematiky použití 

biologických zbraní, včetně jejich závažných důsledků a předložit písemný výstup formou 

utříděných relevantních informací.  
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2 Biologické zbraně a jejich vývoj 

 

2.1 Vývoj před rokem 1900 

 Koncept použití biologických zbraní byl známý pro jejich potenciální dopad na 

lidstvo již v období zhruba 600 let př. n. l. První zneužití vycházelo především z 

náhodných a empirických poznatků. Jednalo se například o vhazování mrtvých těl zvířat či 

těl obětí moru do měst nebo o kontaminace studní a dalších zdrojů vody nepřátelským 

vojskům, což byla společná strategie, která se zachovala prostřednictvím válek až do konce 

20. století [1, 2, 3]. 

 V roce 1346 obléhala tatarská vojska přístav Kaffa na Krymu (území dnešní 

Ukrajiny). Jako bojovou strategii použila katapultování těl zemřelých při morové epidemii 

do města a tak vypukla epidemie, která se dále rozšířila i do dalších oblastí v Evropě. 

Během 14. a 15. století zemřelo při morové pandemii více než 25 miliónů Evropanů. Jsou 

ovšem i jiné případy poukazující na různé použití nemocí a jedů během války. [3, 4, 5, 6, 

7]. 

 Systematickou biologickou kampaň prováděl kapitán Ecuyer, britský důstojník 

pod vedením generála sira Jeffrey Amhersta ve druhé polovině osmnáctého století, 

ve snaze potlačit vzpírající se indiánské kmeny. Jakmile v  roce 1736 propukla v pevnosti 

Fort Pitt epidemie neštovic, byla vědomě rozšířena mezi kmeny infikovanými přikrývkami. 

Ovšem tato metoda pomocí předmětů byla neefektivní ve srovnání s respiračním přenosem 

kapek. V roce 1850 byl objeven francouzským parazitologem Casimir-Joseph Davainem 

původce antaxu Bacillus antracis při vyšetřování krve infikovaných ovcí. Dalším objevem 

byla vakcinace proti bakteriálním původcům v roce 1881 Luisem Pasteurem [1, 2, 8, 9]. 

 Další rozvoj zneužití biologických zbraní byl podmíněn rozvojem vědních oborů 

převážně znalostí mikrobiologie, avšak také objevy léčebných postupů a látek, vedly 

k zvýšenému zneužívání biologických agens. Popis těchto historických pokusů o využití 

nemoci v biologické válce také ukazuje, že je obtížné rozlišit mezi přirozeně vyskytující se 

epidemii či o útok. Problém biologické války přetrvává do současnosti [1, 10]. 
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2.2 Válečné a meziválečné období 

 Využívání biologické války se stalo sofistikovanějším díky rozvoji, který umožnil 

izolaci a výrobu zásob specifických patogenů. Podstatné důkazy naznačují existenci 

ambiciózního programu biologické války v Německu během první světové války, kdy 

údajně Němci nalodily ovce, koně a jiný dobytek očkovaný na bakteriální onemocnění 

(Bacillus antracis a Pseudomonas pseudomallei) a rozvezli do USA a jiných zemí. Dále 

byli Němci nařčeni z šíření cholery v Itálii a moru v Petrohradu. Německo všechny tyto 

obvinění popřelo. Mezi léty 1918 ─ 1919 propukla ve Španělsku chřipka, při níž zemřelo 

na 20 miliónů lidí v celém světě [2, 3, 11]. 

 Významným pilířem byl rok 1925, přesněji 17. červen 1925, kdy byl podepsán 

Ženevský protokol O zákazu válečného použití dusivých, otravných a jiných plynů 

a bakteriologických způsobů boje. Viry v protokolu uvedeny nebyly. Celkem 108 států, 

včetně 5 stálých členů Organizace spojených národů a Rady bezpečnosti podepsaly 

smlouvu. Několik zemí, které byly smluvními stranami Ženevského protokolu z roku 1925, 

začaly rozvíjet biologické zbraně krátce po její ratifikaci. Těmito zeměmi byly Belgie, 

Kanada, Francie, Velká Británie, Itálie, Nizozemsko, Polsko, Japonsko a tehdejší Sovětský 

svaz. Některé státy si vyhradily právo využít takovéto biologické zbraně při odvetě, ve 

chvíli, kdy je protivník využije první, včetně jejich skladování. Spojené státy neratifikovaly 

až do roku 1975 [1, 2, 12, 13]. 

 Na základě těchto podnětů dochází ke vzniku výzkumných institucí, jejichž 

úkolem bylo studium a snaha konstruovat biologické zbraně.  Významnými zeměmi 

podílejících se na těchto snahách byly Velká Británie, Kanada, Francie, Sovětský svaz a 

USA. Vytvořily si důležitá centra a instituce zabývající se ochranou před zbraněmi 

hromadného ničení, výjimkou bylo Německo, které bylo pod Hitlerovou osobní direktivou. 

Naopak nejvíce se zapojilo Japonsko, které založilo bojový biologický program nazvaný 

Jednotka 731 (Unit 731). Program byl pod vedením Shiro Ishii a Kitano Misaji. Tento 

program vznikal v letech 1932 ─ 1945 na území Číny, jednotka zahrnovala 6 km2 a okolo 

3000 japonských lékařů, vojáků a techniků, skládal se z 5 satelitních táborů a z více než 

150 objektů. Nemoci a organismy zájmu byly převážně Bacillus anthracis, Neisseria 

meningitidis, Vibrio cholerae, Shigella a Yersiniapestis. Na svém vrcholu byla jednotka 

schopna vyprodukovat 300 kg čistých bakterií moru každý měsíc. Velkou část 
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výzkumných zpráv i pracovníků získal Sovětský svaz, který informace využil ve vlastní 

zbrojní program. Kromě pokusů prováděných na vězních v táborech jednotky 731 byli 

Japonci schopni kultivovat a poté “sklidit“ například morem infikované blechy [2, 4]. 

 Po obsazení města Hárbín v roce 1932 existovalo v jedné z vesnic vězení 

s trestanci různého původu, zde začaly praktiky, které nemají ve světových dějinách 

obdoby. Byly prováděny experimenty s biologickými původci jako je mor, tyfus, 

neštovice, klíšťová encefalitida, plynatá sněť, černý kašel, salmonela a mnoho dalších. 

S plynatou snětí se prováděly pokusy, kdy byli vězni vystaveni působení bomb, které 

obsahovaly její bakterie, jejich hlavy a trupy musely být chráněny kovovými štíty, aby 

trestanci vůbec přežili. Ovšem i přesto mnozí nevydrželi při životě déle než následující 

týden po expozici. Dále byli nuceni jíst čokoládu infikovanou antraxem, pít mléko 

infikované cholerou a jiné. V řadě případů byly následné pitvy prováděny zaživa. V roce 

1939 byl proveden první oficiální biologický útok. Ishii nechal snést 22,5kg bakterií 

způsobující tyfus a salmonelu do řeky. Efektivita této operace ovšem nebyla nikdy 

zpracována ani vyhodnocena [2, 4, 14]. 

 

Tabulka 1: Historie vývoje biologických zbraní v letech 1933-1947 [2]. 

1933 V Sovětském svazu byl dán biologický program pod kontrolu. V Suzdalu byla vytvořena 

malá laboratoř. Armáda otevřela Vědecko-výzkumný institut mikrobiologie ve vesnici 

Perkuškovo u Moskvy jako hlavní základnu. Při Vojenské akademii také vznikly další 

laboratoře v Leningradě. 

1940 Japonci napadli město Changchun cholerou. Ishii přesvědčil místní orgány, aby očkoval 

obyvatelstvo proti epidemii cholery a následně provedl očkování roztokem plným  

cholerových mikroorganismů. Epidemie se velmi rychle rozšířila. Zemřelo zhruba 

10 000 civilistů 1700 japonských vojáků. 

1942 Britové testují antrax na ovcích. Byly použity první západní bomby s antraxem.  Jejich 

výzkum ukázal skutečnost, že spory z použitých antraxových bomb byly živé ještě o 40 

let později. Spojené státy započaly výzkum biologických zbraní. Sovětský svaz se 

obával obsazení Němci, proto přesunul laboratoře do Kirova. Německá vojska postihla 

rozsáhla epidemie tularemie.  
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1943 Spojené státy vyrábějí antraxové zbraně. Antrax, kódově označován “N“ vytváří rovněž 

britské a kanadské laboratoře. 

1945 Epidemie antraxu v Iránu zabila skoro 1 000 000 ovcí. 

1946 Rozvíjí se ofenzivní sovětský biologický program pod vedením Lavrentije Berija. Sověti 

získávají německé technologie a  zařízení i japonské informace. Vzniká dlouhodobý 

program.  Sověti vyvíjejí zbraně, proti kterým zatím neexistuje ochrana. V USA je snaha 

o objevení očkovacích látek a léků. 

1947 Sovětský svaz tajně buduje závod pro rozsáhlou produkci biologických zbraní. 

 

 Bezprostředně po druhé světové válce byly noviny plné článků o propuknutí 

nemocí způsobené cizími mikroorganismy biologických zbraní. Program v USA se během 

korejské války (1950 ─ 1953) velmi rychle rozšiřoval, byl zřízen nový výrobní závod 

v Pine Bluff, Arkansasu. V roce 1953 také vznikl obranný program s cílem rozvojových 

protiopatření, který zahrnoval výzkum očkování a antiséra k ochraně vojsk a možných 

biologických útoků. Americký útočný program pokračoval v laboratořích Fort Detrick 

v Marylandu. Program byl bohatě financován, dostával dokonce tolik příspěvků, že je 

výzkumníci nebyli schopni utratit. Ačkoliv byly Spojené státy ještě v 30. letech s ohledem 

na biologické zbraně velmi pozadu, v 50. letech již vytvořily infrastrukturu biologických 

prostředků, kterou překonaly i znalosti Jednotky 731. Samotní američtí vědci nebyli 

schopni uvěřit tomu, co všechno dokázali. Zpočátku byl americký biologický program 

s rozpočtem 3,5 milionů dolarů poměrně malý, avšak ke konci světové války se vyšplhal až 

na 60 milionů amerických dolarů, nikdy předtím nebylo použito tolik peněz na financování 

biologického výzkumu. Kritickou okolností byl výběr biologických původců. Mezi 

upřednostňovanými byly mikroorganismy s vysokou virulencí, minimální dávkou 

vyvolávající smrt, dlouhodobým efektem, spolehlivým růstem během masové produkce, 

životaschopnost během uskladnění, jednoduchým transportem, schopností přežívat ve 

zbraňových systémech a schopností „paralyzovat“ rozsáhlé oblasti. Také se zahrávalo 

s myšlenkou zbraně, která protivníka zneškodnila, ale nezabila ho, nebo nalezení původce, 

vysoce infekčního pro člověka, ale aby se dále nešířil. Kritickou částí všech programů byla 

výroba suchého bakteriálního či virového původce. Základna Fort Detrick se stala 

mozkovým centrem amerického programu. V roce 1945 zde pracovalo 1770 důstojníků a 
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personálu, kteří vyráběli 500librové prototypy bomb, které byly shazovány z letadel. 

Působily v okruhu 1 čtvereční míle. Po ukončení války v roce 1945 se výzkum soustředil 

převážně na antrax, botulotoxin, brucelózu, tularemii a papouščí nemoc.  Po roce 1951 

bylo pracováno s šírším spektrem původců. V Pine Bluff ve středním Arkansasu byla 

v roce 1942 otevřena továrna na chemické zbraně, která začala produkovat i původce 

brucelózy a tularemie, v roce 1955 byla rozšířena o antrax a botulotoxin a roku 1963 byla 

zmodernizována a produkovala i virové agens a původce Q-horečky. Zároveň také ve Fort 

Detrick probíhal program rozmnožování infikovaných komárů určených k šíření malárie a 

horečky Dengue, blech přenášejících mor a choleru a klíšťat nakažených tularemií. V roce 

1957 byla započata další série testů za účelem zamoření rozsáhlých oblastí [2, 15, 16, 17]. 

 

Tabulka 2: Historie vývoje biologických zbraní v letech 1953-1973 [2]. 

1953 V USA je zahájen obranný biologický program, který přetrval do dnes pod názvem 

USAMRIID a zahrnuje také institut pro výzkum infekčních onemocnění. 

1954 Vědci detailně popisují působení bakterie antraxu (produkce toxinu). 

1969 Spojené státy a Velká Británie oficiálně ukončily svůj biologický zbrojní program, 

obranný program pokračuje. 

1970 Americký úřad pro kontrolu léčiv a potravin schválil vakcínu proti antraxu 

1972 Byla dokončena Konvekce o biologických zbraních, známá jako BWC, v čele s Velkou 

Británií, Spojenými státy a sovětským svazem, ke kterým se připojilo přes 140 států. 

Tato Konvekce zakazuje vývoj, produkci a skladování biologických agens. Výjimkou 

byly ochranné či jiné mírové důvody.  

1973 Spojené státy ničí veškeré zásoby biologických zbraní. 

 

 V roce 1973 začíná Sovětský svaz rozvíjet biologický zbraňový program pod 

názvem Biopreparát, kde byly vyvíjeny zbraně na bázi uměle modifikovaných 

mikroorganismů vyskytujících se v přírodě. Zrodily se zde kmeny, odolné současné škále 

používaných antibiotik a očkovacích látek. V rámci tohoto programu probíhaly také práce 

na získání viru z mrtvých těl obětí pandemie chřipky z let 1918 ─ 1919, která zůstala 

zachována. V roce 1978 byl v Anglii zavražděn bulharský novinář a spisovatel Georgij 



Silvie Hegarová : Zneužití poznatků biotechnologií k vývoji biologických zbraní 

2012       7 
 

Markov. Tento atentát se stal známým jako „vraždící deštník“, neboť byla oběti vložena 

malá kulička s obsahem toxinu do podkožní tkáně, zatímco stál na autobusové zastávce, 

mužem s deštníkem.  Následující den těžce onemocněl a do dalších 3 dnů zemřel. Pitva 

prokázala nákazu toxinem ricinu. Ve Sverdlovsku došlo o rok později k nehodě, kdy antrax 

zahubil minimálně 68 osob. Speciální vojenské zařízení ve Sverdlovsku bylo postaveno 

pro výrobu biologických zbraní, zvláště na bázi antraxu. Díky nedbalosti personálu 

se několik kilogramů antraxu dostalo do ovzduší a jen díky povětrnostním podmínkám 

nedošlo ke katastrofě [18, 19]. 

 

2.3 Situace po válce až do současnosti 

 V letech 1990 ─ 1991 Irák připravuje v rámci války v Perském zálivu biologické 

zbraně pro případné použití. Celkem bylo vyprodukováno 19000 litrů koncentrovaného 

botulotoxinu, 8500 litrů antraxu a 2200 litrů aflatoxinu na výrobu raket a bomb. 

Po rozpadu sovětského svazu dochází k uzavření finančně náročných programů. Doménou 

totalitních režimů se stávají útočné zbrojní programy. Ruské strážní jednotky se stahují 

z Uzbekistánu a Kazachstánu, a tak jedna z jejich základen, ostrov Vozrožděnie, 

nacházející se uprostřed Aralského moře, zůstal zcela nechráněn. Předpokládá se, po 

ukončení pokusů zde byly pohřbeny kovové kontejnery, obsahující takové množství 

biologických zbraní, že by byly schopny vyhubit populaci celého světa, a to i několikrát. 

Toto místo se tak stává potencionální hrozbou a Spojené státy uvažují o jeho 

dekontaminaci. Rozsáhlé aktivity k zisku biologických zbraní byly zaznamenány také 

v japonské sektě Óm Šinrikjó, která byla zaměřena na získávání Bacillus anthracis, Vibrio 

cholerae a botulotoxinu. Dokonce byla vyslána výprava až do Afriky, kde měla za úkol 

shromažďovat vzorky viru Ebola. V roce 1993 byl proveden útok sekty v centru Tokia. 

Bacillus anthracis byl rozstřikován z výškové budovy v centru města. Nedošlo ovšem 

k žádným prokazatelným úmrtím. Omylem byl použit kmen, používaný ve veterinární 

medicíně k očkování. Na základě této zkušenosti Óm Šinrikjó do budoucnosti 

upřednostňovala chemické zbraně k prosazování svých cílů. V roce 1994 byl v japonském 

městě Matsumoto proveden útok za použití nervově paralytické látky sarinu, o rok později 

byl tento „sarinový útok“ opakován tokijském metru. Zemřelo pouze 12 lidí [1, 2]. 
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 Jedním z nejznámějších útoků, který se zapsal do novodobé historie zneužití 

biologických zbraní, je útok, ke kterému došlo krátce po teroristickém ataku na Word 

Trade Center v roce 2001. Celkem pět dopisů obsahujících živé spory Bacillus anthracis 

bylo anonymně rozesláno 18. září 2001 do televize NBC News, na New York Post, do The 

Sun, ABC News a CBS News. Dne 9. října byly odeslány další dva dopisy do rukou 

senátorů Patricku Laehyovi a Tomu Daschleovi do Washingtonu.  Text dopisu v překladu 

zněl následovně: „ Nemůžete nás zastavit.  Máme tento antrax. Nyní zemřete. Bojíte se? 

Smrt Americe. Smrt Izraeli. Allah je skvělý.“ Kvalita bakteriálních spor se postupně 

zvyšovala. V prvním dopisu byly spory obsahující poměrně hodně nečistých směsí a při 

kontaktu převažovala kožní forma onemocnění. U druhého dopisu už to byla forma plicní. 

Papírová obálka přitom sloužila jako jakýsi filtr k postupnému uvolňování částic do 

vzduchu.  Dle následných analýz byl mikroorganismus klasifikován jako Amesův kmen 

Bacillus anthracis. Odesílatel těchto dopisů nebyl nikdy vypátrán. Hlavní podezřelý Steven 

Hatfill musel být dokonce finančně odškodněn za křivé obvinění. Další možný viník 

spáchal v létě 2008 sebevraždu. Předpokládá se, že útok byl veden jako msta, za 

nedostatek podpory výzkumu v oblasti vakcinace proti antraxu. Celkový počet obětí těchto 

dopisů byl 5 a u dalších 18 se rozvinulo následné onemocnění. Panika, která následovala, 

byla neočekávaná a poukázala na absolutní nepřipravenost obrany [2]. 
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3 Přehled mikroorganismů využitých v biologických zbraních 

3.1 Rozdělení biologických agens 

 Pro konstrukci biologické zbraně lze použít téměř jakýkoliv patogen či toxin. Pro 

lepší přehled lze použít členění podle CDC (Centers for Disease Control and Prevention). 

Jsou zde zahrnuty látky, které mohou mít vysoký potenciál pro výrobu biologických zbraní 

[1]. 

 

 

Tabulka 3: Kategorie biologických agens podle CDC [1] 

 

 

Kategorie Definice Příklady mikroorganismů 

Kategorie A Látky, které lze snadno rozšiřovat nebo přenášet 

z osoby na osobu. Při použití je očekávaná 

vysoká úmrtnost, s potenciálem pro hlavní vliv na 

veřejné zdraví (může způsobit paniku a veřejné 

sociální narušení). Pro její zamezení je třeba 

vykonat mnoho náročných opatření. Organismy, 

které se dají snadno kultivovat. 

Bacillus anthracis 

Clostridium botulinum  

Yersinia pestis   

Variola major  

Francisella tularensis  

Kategorie B Látky, které již nejsou snadno šiřitelné, 

způsobující nižší úmrtnost. Při zneužití je nutno 

provést rozsáhlá protiepidemická opatření.   

Brucella species  

Burkholderia mallei  

Clostridium perfringens 

Nipah virus 

Kategorie C Vznikající patogeny, které mohou být použity pro 

masové šíření v budoucnosti díky své 

dostupnosti, předpoklad  potenciálu pro vysokou 

úmrtnost. 

Hantavirus 

Tickborne encephalitis virus 
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3.2 Přehled významných mikroorganismů 

3.2.1 Bacillus anthracis 

 

Obrázek 1:Bacillus anthracis [32] 

 

  

 Bacillus anthracis, původce sněti slezinné, je nejvýznamnější patogen z rodu 

Bacillus, gram-pozitivní endosporulující, tyčinkovitá bakterie, která se běžně vyskytuje 

v půdě. Endospory jsou oválné nebo kulaté a velmi odolné proti nepříznivým podmínkám 

prostředí. Klíčení spor funguje bez jakýchkoliv aktivačních procesů. Je nepohyblivá, 

fakultativně anaerobní s obdélníkovým obrysem a s širokou diverzitou fyziologických 

schopností. Organismus si zachovává virulenci až 200 let, proto se doporučuje bakterie 

likvidovat spalováním. Od svých příbuzných druhů je snadno rozlišitelný díky schopnosti 

syntetizovat bílkoviny toxinů. Bakterie byla objevena roku 1849 v Německu a současně 

v Rusku. Do těla se může dostat třemi cestami: kůží, vdechnutím či požitím. Produkuje 

toxin se třemi proteinovými složkami: projektivní antigen (PA, faktor II), který se váže 

na specifický receptor na eukaryotické buňce a vytváří sekundární receptory pro další dva 

proteiny. Edemogenní faktor (EF, faktor I) a letální faktor [1, 20, 21, 22, 23]. 
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 Bacillus anthracis je původce vysoce infekčního onemocnění antraxu. Nejlépe 

je prokazatelný krevními testy, které ovšem mohou trvat až 72 hodin. Výtrusy antraxu 

mohou vyvolat tři druhy onemocnění, v závislosti na vstupu do organismu [1]. 

• Inhalační forma: oběti vdechují spory plující vzduchem, které se pak následně 

ukládají v plicích. Některé spory se navážou na lymfatické uzliny obklopující plíce. 

Jakmile projdou mízními uzlinami, spory vyklíčí a způsobí zánět a zvětšení těchto uzlin. 

Bakterie antraxu se poté šíří od mízních uzlin do oblastí po celém těle a produkují toxin, 

který vážně poškozuje orgány. Příznaky se mohou objevit během 7 dní od infekce, ale také 

až po 42 dnech. Hlavními příznaky jsou vysoké horečky, doprovázené zimnicí, kašel, 

nepříjemné pocity na hrudi, dušnost, únava, bolesti svalů, bolest v krku, obtížné polykání, 

zvětšené lymfatické uzliny, bolest hlavy, nevolnost, ztráta chuti k jídlu, zvracení nebo 

průjem. Inhalační antrax je nejsmrtelnější forma antraxové nemoci, i při včasném 

rozpoznání nemoci a nasazení antibiotik je malá naděje na uzdravení (příloha č.1). 

• Kožní forma: výtrusy antraxu pronikají do těla otevřenou nebo řeznou ránou, 

dokonce i mikroskopickými poruchami kůže. Příznaky se objeví 1  ̶  7 dní po expozici. 

Rychle se objevují malé puchýře, ze kterých  se stávají kožní vředy, a které se následně 

změní v černé strupy. Tyto symptomy zpočátku nebolí a spíše se jeví jako pavoučí 

kousnutí. Tato forma antraxu je nejméně smrtící, bez léčby přežije 80% obětí a s vhodnou 

léčbou je 99% úspěšnost uzdravení [1, 57]. 

 

Obrázek 2: Projevy kožní formy antraxu [27] 
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• Gastrointestinální forma: tato forma je vzácná, ovšem často smrtící. Vzniká 

po konzumaci kontaminované potravy a vody. První symptomy infekce jsou znatelné již 

během 2 ̶ 5 dnů od požití. Mezi počáteční příznaky patří nevolnost a ztráta chuti k jídlu, 

dále krvavý průjem, horečka a nesnesitelné bolesti břicha. Pokud se neléčí, je nejméně 

25% případů smrtelných [25, 57]. 

 Výskyt antraxu u chovných zvířat je celosvětově kontrolován. Jako preventivní 

opatření slouží vakcína, která není volně přístupná veřejnosti, ale může být použita 

v případě antraxového útoku. Při léčbě lze použít antibiotika doxycyklin, ciprofloxacin, 

levofloxacin, streptomycin a penicilin, daný kmen se však vždy musí testovat na citlivost 

vůči antibiotikům [1, 2]. 

3.2.2 Brucella melitensis 

 

Obrázek 3:Brucella melitensis [33] 

 

 

 Brucella melintensis je gram-negativní kokovitá bakterie vyskytující se převážně 

jednotlivě, méně často také ve dvojicích, krátkých řetízcích nebo shlucích. Buňky jsou 

nepohyblivé, anaerobní s respirátorním typem metabolismu. Kultivuje se na kryptonovém 

agaru. Jedná se o intracelulárního parazita savců. Taxanomie brucel je stále nevyřešená a 

nejasná [1, 28, 51]. 

 Brucella menitensis je původcem brucelózy ̶ maltské horečky. Tato choroba byla 

popsána v roce 1887 Davidem Brucem. Lidé se mohou nakazit pouze přímým stykem 
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s infikovaným dobytkem, příznaky jsou podobné chřipce včetně horečky, pocení, bolesti 

hlavy, bolesti zad a fyzické únavy. Chronickými nebo dlouhodobými příznaky mohou být 

opakované horečky a bolest kloubů, mohou nastat i infekce v centrálním nervovém 

systému. Inkubační doba je dlouhá, 5 ─ 60 dní. K identifikaci nemoci je třeba vzorek krve 

či kostní dřeně. Úmrtnost je nízká, 2%, léčí se obvykle antibiotiky doxycyklinem 

a rifampinem, která jsou používána v kombinaci asi 6 týdnů (pro člověka neexistuje žádná 

vakcína). Brucely vstupují do organismu poraněnou kůží, spojivkou, respiračním traktem 

nebo ústy přes sliznice trávicího ústrojí. Bakterie jsou po proniknutí do organismu 

pohlceny fagocytujícími buňkami, lymfatickými cestami jsou zaneseny do mízních uzlin či 

lymfatických buněk jater a sleziny, kde dochází k primárnímu rozmnožení. Poté dochází 

k dalšímu šíření bakterií po těle pomocí krve. Brucely dlouhodobě přežívají a množí  se v 

buňkách monocytů, makrofágů v různých orgánových systémech, přičemž schopnost 

intracelulárního přežívání je umožněna řadou faktorů virulence. Predilekčním místem 

dalšího množení bývá placenta a plodové obaly, ovšem také tkáň varlat u samců.  Hlavním 

faktorem virulence je lipopolysacharidový antigen označovaný jako S-LPS, který je 

zodpovědný za invazi bakterií do buněk. Zároveň jsou proti tomuto antigenu imunitním 

systémem hostitele produkovány specifické protilátky [1, 29, 30, 31, 54]. 

3.2.3 Francisella tularensis 

 

Obrázek 4: Francisella tularensis [34] 
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 Francisella tularensis je velmi drobná, optickou mikroskopií jen obtížně 

pozorovatelná, gram-negativní bakterie. Je nepohyblivá, nesporulující tyčinka až koko-

tyčinka se značnou rezistencí ve vnějším prostředí. Je to fakultativně anaerobní 

mikroorganismus a intracelulární patogen. Má životaschopnost po dobu 4  ̶  5 měsíců 

v půdě nebo uhynulém zvířeti, je schopna infikovat mnoho bezobratlých živočichů a 

obratlovců. Optimální teplota pro růst je 37,8°C a pH 6,9. Poprvé byla izolována v roce 

1911 v oblasti Tulare, Kalifornie a následně roku 1922 popsána doktorem Edwardem 

Francisem. Jsou známy čtyři poddruhy s různou virulencí. Nejvíce virulentní je poddruh 

tularensis (též označován jako subtyp A či neoarctica), který má schopnost metabolizovat 

L-citrulin a glycerol. Její nebezpečí spočívá ve velmi malé infekční dávce (10  ̶  50 buněk). 

Hojně se vyskytuje především na severoamerickém kontinentu [2, 51, 55].  

 Druhým poddruhem je holarctica (též subtyp B či palaeartica), jehož úmrtnost je 

desetkrát nižší než v případě subtypu A. Byla objevena v Japonsku a vyskytuje se v Eurasii 

a Severní Americe. Další dva poddruhy jsou jen velmi málo virulentní a jejich význam 

jako možných biologických zbraní je tedy minimální [1, 2, 55, 56, 57]. 

 Francisella tularensis způsobuje infekční onemocnění tularémie, označované jako 

zaječí nemoc. Tularémie je potenciálně fatální multi-systémové onemocnění člověka a 

jiných zvířat.jehož zdrojem jsou převážně hlodavci a členovci. K přirozené infekci u lidí 

dochází prostřednictvím infekce nakažených členovců, vdechnutím bakterie, kontaktem 

s kontaminovanou živočišnou tkání nebo požitím kontaminovaného masa (vody). 

Nejčastěji se rozeznává pět klinických forem [1, 57]. 

• Ulceroglandulární forma: Branou vstupu je poraněná kůže. Lidé se mohou 

nakazit kousnutím infikovaného členovce, ale také stykem poraněné kůže 

s kontaminovaným masem. Příznaky se obvykle objeví po 3 ─ 5 dnech od expozice. 

V místě infekce se zvětší lymfatické uzliny a tvoří se kožní vředy. Nemoc je léčitelná 

antibiotiky. 

• Oralglandulární forma:  Vzniká při průniku sliznicí. Zranění se primárně 

vyskytují v přední části hltanu (angína a zánět hltanu), ale může také vzniknout otok 

lymfatických uzlin v celém zažívacím traktu. 
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• Okuloglandulární forma: Po průniku spojivkami. Vznik hnisavých spojivkových 

vředů, zánět spojivek, periorbitální otoky a rozšíření krčních lymfatických uzlin. 

Následkem může být perforace rohovky. 

• Střevní forma: Po požití kontaminované stravy nebo vody 

• Plicní forma: Inhalací kontaminovaného aerosolu. První příznaky jsou podobné 

chřipce: náhlá horečka, zimnice, kašel, bolesti kloubů, slabost, bolest hlavy. Poté zanícené 

oči, ústní vředy, těžké pneumonie, respirační selhání (příloha č. 2) [2, 29, 57, 58, 59]. 

3.2.4 Yersinia pestis 

 

Obrázek 5: Yersinia pestis [35] 

 

 Yersinia pestis je patogenní gram-negativní bakterie. Je to nepohyblivá, 

nesporulující, krátká kokobacilární tyčinka. Vyskytují se jednotlivě, jen ojediněle tvoří 

řetízky. Roste při teplotách 14 ─ 37°C za aerobních i anaerobních podmínek. Intracelulární 

patogen, který je schopnen se aktivovat během infekce, a může odrážek útoky obranných 

mechanismů hostitelské buňky. V lidském hostiteli produkuje bakterie proteinové kapsle 

s ochranným účinkem proti fagocytóze. Dále začne expresi aktivátoru plazminogenu, ten je 

důležitým faktorem virulence u plicní formy moru a může způsobovat krevní sraženiny k 

usnadnění celkové invaze. Proliferuje uvnitř lymfatických uzlin, kde je schopna se ubránit 

zničení buňkami imunitního systému jako například makrofágy a způsobuje tak 

lymfoadenopatii [2, 40, 55]. 
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 Yersinia pestis způsobuje závažnou infekci známou jako mor. Rezervoárem 

onemocnění bývají především hlodavci. Mor, pokud se neléčí, je vysoce letální, při včasné 

identifikaci ho lze léčit antibiotiky. Některé morové infekce se přirozeně vyskytují každý 

rok. Bakterie moru vylučují řadu faktorů virulence, které mají imunogenní a ochranné 

vlastnosti. Vyskytuje se v několika klinických formách, a to bubonické (dýmějové), plicní, 

septické, kožní a meningeální [2, 52, 55, 51]. 

• Bubonická (dýmějová) forma: krevní nákaza, která se šíří transmisí 

prostřednictvím blech. Jedná se především o blechu morovou (Xenopsylla cheopis) 

a blechu obecnou (Pulex irritans). Tato forma je nejčastější, ale není nakažlivá. Mor 

napadá lymfatický systém a způsobuje závažný otok. Inkubační doba  je obvykle 2 ─ 5 

dnů. Prvními příznaky jsou slabost, vysoké horečky a zimnice. Pokud dýmějový mor není 

včas léčen, bakterie se dále šíří prostřednictvím krevního oběhu a přechází tak v septickou 

nebo v případě plicního moru, sekundární formu. Morový zánět uzlin se projevuje 

zduřením uzlin, tvorbou paket, fixovaných ke spodině a velkou bolestí. Za 8 ─ 10 dnů od 

začátku onemocnění dochází k jejímu zvředovatění a výronu zakrvácené tekutiny, která 

obsahuje mikroby z uzlin. Později se objevuje svalová bolest, otoky mízních uzlin a 

záchvaty. Vyvíjí se sepse provázená poškozením jater a sleziny. V případě, že se mor 

neléčí, je úmrtnost vyšší než 50%. 

• Plicní forma: nemocný se stává aktivním zdrojem od okamžiku vniku příznaků 

postižení respiračního traktu. Přenos je uskutečněn kapénkami z dýchacích cest 

na vzdálenost od 2 metrů od zdroje nebo také prostřednictvím biologického aerosolu 

z ovzduší. Počáteční symptomy podobné chřipce. Pokud není zahájena léčba hned první 

den, pacient za 4 ─ 5 dnů zemře. 

• Septická forma: Může být následkem sekundárního onemocnění, způsobeného 

komplikací z jiné morové formy. Její průběh je velmi rychlý, nemocný umírá během 

několika dnů. Tato forma není nakažlivá. Bakterie se pohybují v krvi. Díky tomu mohou 

být ovlivněny i jiné orgány, například slezina a mozek. Difúzní infekce může spustit 

imunologickou kaskádu, která vede k diseminované intravaskulární koagulaci 

(mnohočetné krevní sraženiny) způsobující krvácení a nekrózu kůže a tkání. Tato sepse 

způsobuje úmrtí až ve  22% případů. 
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• Kožní forma: obdobná kvalita i časová dynamika patologických změn jako 

u dýmějového moru. S rozdílem, že k těmto změnám dochází v místě průniku mikroba 

kůží. 

• Meningeální forma: tuto formu provází křeče a poruchy rovnováhy a chůze [2, 

57, 38, 61]. 

3.2.5 Vibrio cholerae 

 

Obrázek 6: Vibrio cholerae [36] 

 

  

 Vibrio cholerae je gram-negativní bakterie, obvykle ve tvaru mírně zahnuté 

tyčinky. Je fakultativně anaerobní, pohyblivá, s bičíkem na jednom pólu buňky. Nachází se 

ve vodních prostředích s velkým rozmezím salinity. Poprvé byla izolována v roce 1854 

italským anatomem Filippem Pacinim. O třicet let později uveřejnil své znalosti o této 

bakterii také profesor Robert Koch [2, 51, 61]. 

 Vibrio cholerae je původcem akutní ho střevního onemocnění jménem cholera. 

V průběhu infekce vibrio cholerae vylučuje toxin cholery, což je protein, který způsobuje 

průjmy. Nemoc je doprovázena náhlým začátkem, profuzními bolestivými vodnatými 

průjmy, zvracením a křečemi v lýtkách. Množství vyloučené stolice dosahuje až  
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1/3 tělesné hmotnosti během jednoho dne. Inkubační doba je 1 ─ 5 dnů. Přenáší se 

především požitím fekálně kontaminované vody [2, 62]. 

3.2.6 Clostridium botulinum 

 

Obrázek 7: Clostridium botulinum [37] 

 

 

 Clostridium botulinum je gram-pozitivní, tyčinkovitá bakterie, která produkuje 

několik toxinů. Nejznámější jsou jeho neurotoxiny A-G, které způsobují svalovou 

paralýzu. Je to anaerobní, sporulující bakterie, produkující oválné endospory. Běžně 

se vyskytuje v půdě. Je schopna tolerovat stopy kyslíku díky enzymu superoxiddismutázy, 

což je důležitý antioxidant bránící buňky vystavené účinku kyslíku. Velmi odolný proti 

teplu a varu [1, 2]. 

 Otrava botulotoxinem je těžká, až smrtelná otrava. Otravy u lidí bývají způsobeny 

hlavně typy A, B a E. Typy C a D vyvolávají onemocnění u krav, ptáků a dalších zvířat. 

Na člověka mohou být přenášeny potravinami rostlinného i živočišného původu. 

V kontaminovaných konzervách nebo v uzených mastných výrobcích se bakterie rychle 

pomnoží a tak se vytvoří velké dávky botulotoxinu, který je bezbarvý, bez zápachu a bez 

chuti. Inkubační doba bývá 12 hodin až 3 dny. Hlavními příznaky jsou svalová slabost, 
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rozmazané vidění, šilhání, zvracení, průjem, pokles očního víčka jako důsledek ochrnutí 

a rychlý nástup paralýzy dýchacích svalů. Léčba je možná včasným vpravením protilátek 

[1, 2, 42, 57, 60]. 

3.2.7 Rickettsia prowazekii 

 

Obrázek 8: Rickettsia prowazekii [38] 

 

 

 Tento mikroorganismus byl dlouho považován za gram-negativní bakterii, 

ale vyskytuje se u něj mnoho anomálií. Rickettsia prowazekii je striktně intracelulární 

patogen, který je nutně závislý na metabolických pochodech hostitelské buňky. Buňka je 

často obalena vrstvou proteinů a slizu. Bakterie nemohou být kultivovány při absenci 

hostitelských buněk v médiu, optimální teplota pro růst v embryích je 32 ─ 35°C. Množí se 

v endotelu sliznic, je epidemiologickým původcem epidemie tyfu. Přenáší se nejčastěji 

pomocí výkalů vší, hlavním rezervoárem v Severní Americe jsou však létající veverky. 

Tato bakterie byla objevena až v roce 1916 brazilským lékařem Henriquem da Rocha 

Lima. I jeho další zástupci R. typhi a R. felis mohou způsobovat onemocnění [1, 51, 63]. 

 Rickettsia prowazekii způsobuje pravý mor neboli skvrnitý mor. Prvním 

příznakem je vysoká horečka, která se objevuje do čtrnácti dnů po expozici. Poté následuje 
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tmavý enantém, který může vymizet, ale častěji hemoragizuje a vznikají tak tmavohnědé 

pupeny. Následují bolesti, třesavka, tachykardie, hypotenze, nedoslýchavost, 

světloplachost, inkontinence moči a stolice. Epidemický tyfus je provázen vysokou 

úmrtností 30-70%. Díky včasnému podání antibiotik jsou šance na uzdravení vysoké [1, 

64, 65]. 

3.2.8 Orthopoxvirus variola 

 

Obrázek 9: Orthopoxvirus variola [39] 

 

  

 Tento DNA virus, známý také jako smallpox, tvoří velké částice chráněné 

membránou. Infekční mohou být i částice bez membránových struktur, které se uvolňují 

z infikovaných buněk v rámci lytického cyklu. Má rozsáhlý genom, v němž je zakódována 

veškerá potřebná genetická informace. Jeho velikost je zhruba 200 ─ 300nm. Produkuje 

řadu specializovaných bílkovin, které nebyly vyprodukovány jinými DNA viry. Řada genů 

a genových produktů dokáže obelstít imunitní systém napadeného organismu tak, aby 

nedokázal spustit přirozené obranné reakce. Jsou známy dvě formy: major a minor. Variola 

major způsobuje pravé neštovice [2, 53]. 

 Zdrojem viru pravých neštovic (varioly) je buď nemocný či infikovaný člověk. 

Přenos viru je nejčastěji vzdušnou cestou (kapénkami či kontaminovaným prachem) nebo 

přímým kontaktem s nakaženým. Možno také stykem s kontaminovanými předměty. 

Variola je vysoce infekční onemocnění. Viry se po namnožení epitelu dostávají masivně 

do krve. Generalizace infekce vede k napadení vzdálených tkání, v nichž se virus opět 
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množí. Inkubační doba je obvykle 7 ─ 17 dní od expozice. Příznaky se dělí na dvě stádia. 

V prvním stádiu neštovic mohou být vysoké horečky, únava, bolesti hlavy a zad. Po 3 ─ 4 

dnech teplota odeznívá a dochází k celkovému zlepšení stavu. Druhé stádium začíná 

výsevem malých okrouhlých načervenalých skvrn, později pupenů, na obličeji, 

končetinách i trupu. Vzniká a vyvíjí se vyrážka na sliznici dutiny ústní. Poté vznikají 

puchýřky. Jejich obsah se kalí a vznikají pustuly. Během dalších dvou dnů dochází 

k vzniku krust. Asi 3 ─ 4týdny od počátku onemocnění nastává úplné odloučení krust, 

po nichž zůstávají hluboké jizvy. U závažných forem nastává smrt mezi 12 ─ 18 dnem. 

Jedinou prevencí je vakcína [1, 2, 24, 26, 28]. 

Tabulka 4: Srovnání pravých a planých neštovic [27] 

 Pravé neštovice Plané neštovice 

Horečka 2 ─ 4 dny před vyrážkou V době vyrážky 

Vzhled vyrážky Všechny léze ve stejných stádiích Léze v různých stádiích 

Vývoj vyrážky Pomalý Rychlý 

Rozložení vyrážky Více na pažích a nohou Více na těle 

Dlaně a chodidla Léze přítomné Léze obvykle chybí 

Úmrtí V 10 ─ 30% vzácné 

 

3.2.9 Virové hemorhagické horečky 

 Hemorhagické horečky jsou skupinou onemocnění typickými rychlou progresí. 

Projevují se krvácením do kůže a vnitřních orgánů. Řada původců byla objevena 

až v posledních desetiletích a mnohé detaily nejsou dosud plně prozkoumány. Přenos 

nemoci je způsoben kontaktem s nemocným, potřísněním krví i pohlavním stykem. 

Některé hemorhagické horečky mohou být šířeny komáry a klíšťaty, rezervoárem jsou 

obvykle hlodavci [1, 2, 57]. 

• Horečka Ebola: původcem je virus čeledi Filoviridae. Je to patogenní, tubulární 

virion o velikosti 80 ─ 800nm, který obsahuje obalenou RNA. Virus se množí na 

tkáňových buňkách ledvin kočkodana, původce je hojně rozšířen v Africe. Přenos 
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z člověka na člověka je možný při kontaktu s krví nebo některými tělními tekutinami. 

Inkubační doba je 3 ─ 7 dní. U většiny postižených se objevila bolest na hrudi, krvácivé 

projevy, které mohou přecházet v šok až smrt. 

• Horečka Lassa: původcem je virus, který je řazen do čeledi Arenaviridae. Jedná 

se o obalený RNA-virus velikosti 100-150nm. Hojně rozšířen v Africe. Rozmnožuje se 

na tkáňových kulturách ledvin kočkodana a křečka. Rezervoárem viru je malá krysa 

Mastomys natalensis. Přenos je možný močí kontaminovanou potravou, přímým 

kontaktem s močí, stolicí, slinami či krví nemocného. Není vyloučen ani přenos 

vdechnutím kontaminovaného prachu. Hlavní cesta vstupu je kůže, spojivka a trávicí 

ústrojí. Inkubační doba bývá obvykle 7 ─ 21 dní. Příznaky začínají bolestmi hlavy a svalů, 

malátností, zvracením, bolestmi hrudníku. Poté dochází k silnému krvácení z nosu a dásní, 

zvracení. Může se objevit postižení centrálního nervového systému. Příčinou úmrtí 

je kardiovaskulární selhání. 

• Horečka Dengue: původcem je flavivirus z čeledi Flavaviridae. Jsou velké 40 ─ 

65nm. Mají čtyři různé sérotypy, z nichž infekce sérotypy 3 a 4 vede k hemoragickým 

projevům. Inkubační doba je 3 ─ 14 dnů. Rezervoárem i konečným hostitelem je člověk, 

který je infekční od prvního do pátého dne nemoci. Přenašeči jsou komáři rodu Aedes 

aegypti a Aedes albopictus. Příznaky začínají bolestmi hlavy, bolestí v bedrech a značnou 

únavou. Během prvních třech dnů se vyskytují horečky kolem 40°C. Výskyt lupínkovité 

vyrážky s jemně zarudlým okolím je doprovázen červenavými otoky. Ve většině případech 

není smrtelná [1, 2, 66]. 
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4 Příklady použití biologických zbraní a jejich důsledky 

 Jak jsem již předeslala v kapitole 1, historie použití biologických zbraní sahá 

hluboko do našich dějin. Rozvoj a nové znalosti především v oblasti mikrobiologie, dává 

rozličné možnosti využití dalších mikroorganismů. Díky tomu možnost vzniku 

biologického teroristického útoku neustále roste. Je zcela zřejmé, že dokonalá ochrana 

obyvatelstva, nebude nikdy stoprocentní. Míra rizika takového útoku můžeme rozvrhnout 

do dvou základních složek. Z pravděpodobnosti vzniku události a z jejích následků. 

Pravděpodobnost je pořád ještě nízká (ale neustále se z objektivních důvodů zvyšuje), 

ale následky biologického teroristického útoku mohou mít bohužel katastrofické následky. 

Tady jsou uvedeny ty nejvýznamnější z nich. 

4.1 Antrax 

V období říjen-listopad 2001 bylo v USA diagnostikováno celkem 22 případů 

antraxu. Všechny případy souvisely s expozicí spor v dopisových obálkách. U jedenácti 

případů šlo o inhalační infekce, pět z nich na následky plicní formy antraxu zemřelo. 

Preventivně užívat antibiotika bylo doporučeno dalším dvěma tisícům potencionálně 

ohrožených osob. Kmen Bacillus anthracis, jehož spóry byly v dopisech použity, byl brzy 

genetickou analýzou jednoznačně identifikován jako vysoce virulentní kmen (jeden z 

vůbec nejnebezpečnějších), který se používal při pokusech v amerických vojenských 

laboratořích, sloužící ke studiu problému biologických zbraní. Pak bylo oficiálně přiznáno, 

že tento kmen (Ames) byl ve stanici americké armády Dugway Proving Ground (zvláštní 

polygon pro zkoušení biologických zbraní v jihozápadním Utahu) používán od roku 1994 v 

suspenzi, jako prášek i jako aerosol [1,52]. 

 Cílem pokusů americké armády bylo „vytvořit informační databázi“, která by 

pomohla k přípravě účinné obrany proti potenciálnímu biologickému útoku. Příprava této 

bakterie ve formě aerosolu je velmi obtížná. Spory bacillus antracis mají na svém povrchu 

řetězce bílkovinových a polysacharidových molekul, kvůli kterým (a van der Waalsovým 

silám) mají velkou tendenci přilnout k sobě a vytvořit shluky. Aby byl aerosol účinný, 

musí obsahovat miliardy spór v každém gramu prášku. Při vysoké koncentraci se ale 

výrazně uplatní tendence ke shlukování a znemožní vznik jemně dispergovaného aerosolu. 

Výjmečností „dopisových“ spór byla jejich naprostá jednotvárnost (průměr 1,5 ─ 3 mm). 
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Z toho tedy vyplývá, že tyto spory byly speciálně upraveny tak, aby mohly být použity 

jako biologická zbraň.[41]. 

 Dopisy kontaminované antraxem v září 2001 v USA měly za následek 5 lidských 

životů. Zhruba 3 000 osob, většinou zaměstnanci  US-Post, prošli profylaktickou léčbou a 

asi 8 000 lidí bylo vyšetřeno s ohledem na možnou nákazu antraxem [25, 26]. 

4.2 Tularémie 

 Sověti při boji o Stalingrad roku 1942 úmyslně infikovali německá vojska 

tularemií. Vzniklá epidemie však postihla vojska obou stran a vedla k onemocnění více než 

100 000 lidí [1, 59]. 

4.3 Otrava botulotoxinem 

 První popsaný případ botulismu pochází z roku 1735 a první epidemie byla 

zaznamenána v jižním Německu v roce 1793, kdy onemocnělo 13 lidí, z nichž 6 zemřelo. 

Další hromadný výskyt botulismu byl zaznamenán v roce 1897 Van Ermengem v Belgii, 

kde onemocnělo 34 lidí po konzumaci šunky. Van Ermengen rozpoznal, že se jedná 

o intoxikaci a že zdrojem toxinu byla anaerobní bakterie Clostridium botulinum. Zjistil 

také, že toxin se dá spolehlivě zničit teplem a je účinný jen u některých druhů živočichů [1, 

2, 57]. 

 V rámci války v Perském zálivu v roce 1990 připravoval Irák biologické zbraně 

pro možné použití. Mezi jinými byly k dispozici i rakety a bomby k aerosolovému použití 

s botulotoxinem. Bylo vyprodukováno zhruba 19000 litrů koncentrovaného botulotoxinu. 

Nebylo ovšem zdokumentováno zda tyto bomby a rakety byly plně využity a popřípadě 

jaké byly jejich následky [2]. 

4.4 Hemorhagické horečky 

 Z hlediska použití biologických zbraní patřil virus Marburg mezi intenzivně 

zkoumané původce. Sovětský program výroby biologických zbraní dokonce intenzivně 

pracoval na vývoji zbraně založeném na tomto viru. Snažení bylo korunováno úspěchem 

až poté co se jeden z výzkumníků státního podniku Biopreparát Nikolaj Ustinov při rutinní 

manipulaci s nakaženým zvířetem píchl jehlou obsahující kontaminovanou krev. I přes 

snahy o jeho vyléčení (rekonvalescentní imunoglobulin nebyl k dispozici v dostatečném 
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množství a byl navíc podán pozdě) nakonec zemřel. Při pitvě se jeho tělesnými sekrety 

infikoval patologův asistent, u kterého byla diagnostikována infekčnější forma 

onemocnění, které podlehl. Tak vlastně vznikla nová mutace viru adaptovaná pro šíření na 

lidech, která na počest prvního nakaženého byla pojmenována Kmen U (podle jména 

Ustinov). I když to oficiální představitelé ruské vlády popírají, lze předpokládat, že zásoby 

tohoto kmene jsou i nadále uchovávány v mrazácích specializovaných ruských zařízení 

[26, 53, 65]. 
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5 Význam platných úmluv a smluv o zákazu vývoje zbraní 

 Výroba, produkce použití biologických a chemických zbraní jsou zakázány těmito 

mezinárodními úmluvami: 

• 1925 Ženevský protokol 

• 1992 Konvence o biologických a toxinových zbraních 

• 1993 Konvence o chemických zbraních 

 Dne 10. dubna 1972 byla v Moskvě, Londýně a Washingtonu podepsána Úmluva 

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

a toxinových zbraní a o jejich zničení. Předchůdcem je Ženevský protokol z roku 1925, 

který Československá republika přijala do svých právních předpisů jako Protokol o zákazu 

užívaní ve válce dusivých, otravných nebo podobných plynů a prostředků 

bakteriologických pod č. 173/1938. Úmluva vstoupila v platnost po ratifikaci a dne 

26. března 1975. ČSSR ji vydala ve Sbírce zákonů jako vyhlášku MZV č. 96/1975 Sb [43]. 

 Česká republika (i bývalá ČSSR) nikdy nevyráběla ani nevyvíjela biologické 

zbraně. Z toho důvodu ČR nemusela činit žádná opatření ke zničení biologických zbraní 

nebo zařízení pro jejich výrobu, zákonodárci se proto mohli soustředit na zbývající aspekty 

Úmluvy, jejíž opatření zapracovali do textu zákona č. 281/2002 Sb., o některých 

opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní 

a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů [43, 45]. 

 Národním orgánem odpovědným za provádění závazků vyplývajících z Úmluvy 

je od roku 2002 Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB). Při rozhodování o 

umístění národního orgánu se vycházelo z předpokladu, že SÚJB již má zkušeností s 

obdobnými kontrolními režimy, např. nešíření jaderných zbraní, všeobecný zákaz 

jaderných zkoušek či zákaz chemických zbraní [43]. 

5.1 Biologická obrana ČR 

 Prvním reagujícím na biologický útok by byli praktičtí lékaři a lékaři ZZS. Tito 

lékaři by byli odpovědni za včasné rozpoznání vysoce infekčního onemocnění, 

nebo hromadný výskyt onemocnění nejasné etiologie. Lékař nebo zdravotnické zařízení 
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má při diagnostikování infekčního onemocnění v případě hromadného výskytu 

onemocnění nejasné etiologie Zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. 

vyrozumět orgány veřejného zdraví (hygienicku službu) a provést tato opatření: 

• provést co nejlepší izolaci zasažených osob 

• neindikovat a popřípadě zastavit odběry biologického materiálu od nemocných 

• používat maximálně dostupnou ochranu 

• odebrat základní anamnestické údaje a sestavit seznam kontaktů nemocného 

• zabezpečit základní životní funkce nemocného, podat neodkladnou profylaxi, 

pokud je k dispozici 

• počkat na příjezd speciálně skoleného týmu 

 Orgány veřejného zdraví pak provedou epidemiologické šetření s cílem ověřit 

diagnózu, vymezit ohnisko nákazy, pokusit se objasnit zdroj a cestu přenosu a stanoví 

opatření k omezení dalšího šíření [44]. 

5.2  Úmluva 

 Úmluva o zákazu vývoje, výroby a hromadění zásob bakteriologických 

(biologických) a toxinových zbraní a o jejich zničení z roku 1972 (dále Úmluva) [46]. 

 V článku IV Úmluvy je uvedeno, že každý smluvní stát Úmluvy se zavazuje 

přijmout, v souladu se svým ústavním postupem, veškerá nutná opatření k zákazu 

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

zařízení a nosičů, určených k použití takovýchto agens nebo toxinů k nepřátelským účelům 

nebo v ozbrojeném konfliktu, s výjimkou těch, které jsou určeny k preventivním, 

ochranným nebo jiným mírovým účelům [46, 49]. 

 Úmluva má být prováděna tak, aby nedocházelo k narušování hospodářského 

nebo technického rozvoje smluvních států Úmluvy nebo mezinárodní spolupráce v oblasti 

mírové bakteriologické (biologické) činnosti, včetně mezinárodní výměny 

bakteriologických (biologických) agens a toxinů a zařízení pro zpracování, použití nebo 

výrobu bakteriologických (biologických) agens a toxinů k mírovým účelům v souladu 

s ustanoveními Úmluvy [46, 49]. 
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 Úmluva, na rozdíl od Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob 

a použití chemických zbraní a o jejich zničen, neobsahuje žádné vlastní mezinárodní 

kontrolní mechanizmy, ani nevytváří mezinárodní organizaci pro naplňování závazků 

Úmluvy. Zjistí-li kterýkoliv smluvní stát, že akce jiného smluvního státu představují 

porušení závazků převzatých na základě ustanovení Úmluvy, může pouze podat stížnost 

Radě bezpečnosti OSN. Proto smluvní státy začaly jednat mj. o založení nové mezinárodní 

organizace obdobné Organizaci pro zákaz chemických zbraní se sídlem Technického 

sekretariátu v Haagu. Hodnocení plnění závazků vyplývajících z Úmluvy dosud probíhá 

pouze na tzv. „Hodnotících konferencích smluvních států“. Hodnotící konference se zatím 

uskutečnily v letech 1980, 1986, 1991, 1996 a 2001 v Ženevě. Třetí z nich (v roce 1991) 

schválila řadu opatření k posílení důvěry. Jedním z nejdůležitějších bodů jednání 

hodnotících konferencí bylo sjednání mezinárodně-právně závazného Verifikačního 

protokolu (dále jen Protokol) k Úmluvě. Přestože ani na posledním jednání nebyl tento 

Protokol schválen, panovala na jednání v Ženevě shoda, že by členské státy měly 

urychleně dopracovat národní legislativu v jeho duchu [43, 46]. 

 Dalším opatřením, které k posílení důvěry přijaly smluvní státy na hodnotících 

konferencích, jsou dobrovolná hlášení – deklarace, které smluvní státy mají jednou ročně 

předkládat OSN. Obsahují informace o: 

• národních výzkumných střediscích a laboratořích, 

• programech národního obranného biologického výzkumu a vývoje, 

• zařízeních, 

• vypuknutí infekčních nemocí, 

• publikační a propagační činnosti a zveřejňování výsledků a využití poznatků 

výzkumu, 

•  pořádaných mezinárodních konferencích, sympoziích, seminářích, 

• zařízeních na výrobu vakcín. 

5.3 Zákon 

 Jako právní úpravu k opatřením souvisejícími se zákazem bakteriologických 

(biologických) a toxinových zbraní Parlament ČR schválil v roce 2002 zákon, který 

vychází ze zkušeností s obdobnými kontrolními režimy (nešíření jaderných zbraní, 
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všeobecný zákaz jaderných zkoušek, zákaz chemických zbraní). Tento zákon nejen 

odpovídá duchu článku IV Úmluvy, ale rovněž přispívá k posílení systému „Bezpečnostní 

strategie ČR“. Přijatá právní úprava má obdobnou strukturu a systém ustanovení jako 

zákon č. 19/1997 Sb. ve znění zákona č. 249/2000 Sb., o některých opatřeních 

souvisejících se zákazem chemických zbraní a částečně jako zákon č. 18/1997 Sb., o 

mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření a o změně a doplnění některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů (atomový zákon) [43, 47]. 

Hlavní principy schválené právní úpravy jsou: 

• úprava práv a povinností fyzických a právnických osob souvisejících se zákazem 

vývoje, výroby hromadění a použití bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní 

a jejich zničení, práva a povinnosti těchto osob v souvislosti s nakládáním s rizikovými 

a vysoce rizikovými biologickými agens a toxinů, které mohou být zneužity k porušení 

zákazu bakteriologických (biologických) toxinových zbraní. 

• stanovení působnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost při výkonu státní 

správy, dozoru, evidence a kontroly nad nakládáním s vysoce rizikovými a rizikovými 

biologickými agens a toxiny, u nichž by mohlo dojít k zneužití. 

•  vymezení některých pojmů pro účely tohoto zákona. Např. biologické, 

bakteriologické a toxinové zbraně, vysoce rizikové a rizikové biologické a toxinové agens, 

deklarace, zařízení, zakázaná informace, nakládání s se stanovenými vysoce rizikovými 

a rizikovými biologickými agens a toxiny. 

• vývoj, výrobu, hromadění, držení, zpracování, použití, spotřebu, dovoz, vývoz, 

přepravu včetně tranzitu, obchodování a jiné nakládání s bakteriologickými (biologickými) 

a toxinovými zbraněmi a nakládání se zakázanou informací tento zákon zakazuje. 

•  vývoj, výrobu, hromadění, držení, dovoz, vývoz, obchodování a jiné nakládání se 

zařízením pro výrobu bakteriologických (biologických) nebo toxinových zbraní a jejich 

nosičů anebo projektování, výstavba a užívání provozů k jejich výrobě tento zákon 

zakazuje. 

• definování podmínek pro nakládání (vývoj, výroba, spotřeba, použití, držení, jiné 

nabývání, dovoz, vývoz, přeprava, tranzit, zpracování, genetická modifikace a zničení) 

se stanovenými vysoce rizikovými biologickými agens a toxiny. 
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• stanovení podmínek pro získání povolení k nakládání s vysoce rizikovými 

biologickými agens a toxiny, obsah žádosti o povolení a náležitosti rozhodnutí o povolení, 

postup při změně podmínek a při změně, zrušení a zániku povolení. Definuje bezúhonnost, 

odbornou způsobilost a obsah žádosti o povolení. Bez povolení Úřadu nesmí s těmito 

agens nikdo nakládat. 

• vymezení povinností držitelů povolení, oprávnění Úřadu a jeho inspektorů při 

provádění kontrol, odběru vzorků, umísťování měřících přístrojů apod., včetně umožnění 

vstupu na kontrolované pracoviště pro národní a mezinárodní inspekci. 

• jsou stanoveny povinnosti při vývozu, dovozu a tranzitu vysoce rizikových 

a rizikových biologických agens a toxinů. 

• stanovení povinnosti držitelů povolení vést evidenci a předkládat Úřadu dvakrát 

ročně deklarace pro vysoce rizikové biologické agens, toxiny a zařízení. Je stanoven obsah 

deklarace. Současně se tato povinnost ukládá i fyzickým a právnickým osobám, které 

nakládají s rizikovými biologickými agens. 

• vymezení součinnosti s ostatními orgány státní správy, opatření k nápravě a druhy 

sankcí a výše pokut. Rozlišení výše pokut odpovídá společenské nebezpečnosti provinění 

[43, 47]. 

 Stanovení práv a povinností konkrétních pracovníků Úřadu – inspektorů, kteří 

jsou oprávněni: 

 Vstupovat do provozních objektů a zařízení kontrolovaných osob a provádět jejich 

kontrolu, požadovat vysvětlení od zaměstnanců kontrolovaných osob, provádět kontrolu 

příslušné dokumentace, odebírat a analyzovat vzorky látek a provádět další potřebné úkony 

k zajištění účelu výkonu dozoru. Vyžadovat od kontrolovaných osob informace a doklady 

včetně těch, které jsou předmětem obchodního tajemství nebo ochrany průmyslových práv, 

pokud je to nezbytné pro účely výkonu dozoru [43]. 

 Předseda Úřadu a inspektoři nejsou povinni oznamovat kontrolované osobě 

předem zahájení výkonu dozoru. Tento zákon byl schválen Senátem ČR dne 30. 5. 2002 a 

po podpisu presidentem nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. Nejpozději do jednoho 

měsíce ode dne nabytí jeho účinnosti jsou povinny právnické a fyzické osoby, které 

provozují činnosti upravené tímto zákonem podle dosavadních předpisů, předat Úřadu 

žádost o povolení k nakládání s vysoce rizikovými biologické agens nebo toxiny, jakož i 
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splnit ohlašovací povinnost předložením deklarace podle tohoto zákona. Splněním 

deklarační povinnosti je zachováno právo nakládat s rizikovými biologickými agens a 

toxiny [43, 47]. 

Právnická nebo fyzická osoba, která ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona nakládala 

s vysoce rizikovými biologické agens nebo toxiny při podnikání na základě živnostenského 

oprávnění, může tak činit nejdéle 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

Právnická nebo fyzická osoba, která ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona nakládala 

s rizikovými biologickými agens nebo toxiny při podnikání na základě živnostenského 

oprávnění, může tak činit nadále, pokud do 14 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona 

splní ohlašovací povinnost podle § 17 tohoto zákona. Některé informace, obsažené v 

deklaracích právnických nebo fyzických osob a organizačních složek státu, Úřad využije k 

přípravě dobrovolné deklarace, kterou smluvní státy předkládají OSN. Přitom bude 

postupovat v souladu se zákonem č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností ve 

znění pozdějších předpisů a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů [43, 47]. 

 

5.4 Vyhláška 

 Zákon je rovněž SÚJB zmocněn vydat vyhlášku, kterou budou stanoveny: 

• seznam vysoce rizikových biologických agens a toxinů 

• seznam rizikových biologických agens a toxinů 

• bližší podmínky odborné způsobilosti odpovědného zástupce 

•  podrobnosti k vedení evidence vysoce rizikových a rizikových biologických agens 

a toxinů 

• podrobnosti o údajích obsažených v deklaraci vysoce rizikových a rizikových 

biologických agens a toxinů, které budou Úřadu předávány na papíře s podpisem 

statutárního orgánu a současně v elektronické podobě [43, 50] 

 Ve vyhlášce zatím není ohraničeno celkové množství jednotlivých vysoce 

rizikových biologických agens nebo toxinů, protože neexistuje celkový přehled 

o současném stavu a potřebách nakládání s vysoce rizikovými biologickými agens a toxiny 
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právnickými a fyzickými osobami v České republice k preventivním, ochranným 

a mírovým účelům [43, 50]. 

 V Evropské unii je problematika zákazu biologických, bakteriologických 

a toxinových zbraní řešena v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky - Smlouva 

o Evropské Unii, hlava V. Jedná se konkrétně o společné postoje 96/408/SZBP 

a 99/346/SZBP, které Rada EU k této problematice přijala [43, 48]. 

 Při přípravě tohoto zákona byly v České republice vzaty v úvahu i předpisy ES 

dotýkající se volného pohybu osob, zboží apod. zejména předpisy ES upravující vývoz 

zboží a technologií dvojího užití (Nařízení Rady EU č.1334/2000, kterým se stanoví režim 

Společenství pro kontroly vývozu zboží a technologií dvojího užití) a příslušné články 

Smlouvy o založení ES (čl.28 – 30 a č. 12,39,43,48). Problematika kontroly dovozu a 

vývozu je v České republice upravena v zákoně č. 21/1997 Sb., (ve znění pozdějších 

předpisů), který se v současné době harmonizuje s výše uvedeným nařízením Rady EU a 

ve své konečné podobě zároveň zabezpečí i plnění některých závazků vyplývajících z 

Úmluvy. Tento zákon vytváří národní režim kontroly pohybu vysoce nebezpečných 

biologických agens a toxinů, který výše uvedené nařízení připouští. Při dozorové činnosti 

by měl Úřad podle tohoto zákona využívat vedle svého zařízení i referenční laboratoře pro 

vysoce riziková a riziková biologická agens a toxiny, provozované Ministerstvem 

zdravotnictví a Ministerstvem obrany. Schválený zákon vytvoří nezbytný právní rámec pro 

záruky dodržování Úmluvy v České republice. Přispěje k celosvětovému trendu zákazu 

výroby a dalšího nakládání s bakteriologickými (biologickými) a toxinovými zbraněmi, 

jakož i zneužití vysoce rizikových a rizikových agens a toxinů k výrobě zbraní či k 

teroristickým záměrům. Přijetí tohoto zákona v České republice posílí i její důvěryhodnost 

na mezinárodním poli [43, 46]. 

 

5.5 Vysvětlivky některých pojmů 

 Pro účely výše uvedeného zákona byly definovány následující pojmy: 

a) bakteriologické (biologické) a toxinové zbraně 
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1. zbraně, jejichž ničivý účinek je založen na vlastnostech biologických agens a toxinů, 

které poškozují zdraví lidí nebo zvířat nebo způsobují jejich smrt nebo poškozují rostliny 

anebo způsobují hospodářské škody 

2. materiály, které obsahují biologická agens nebo toxiny jakéhokoliv původu nebo 

postupu výroby, a jejich typy a množství, které neodpovídají potřebě jejich použití pro 

profylaktické, ochranné nebo jiné mírové účely 

3. jakákoliv zařízení, vybavení, přístroje nebo způsoby šíření navržené k použití a plněné 

takovými biologickými agens nebo toxiny, nebo zbraně, které mají speciální konstrukční 

podobu vhodnou k plnění a použití takových biologických agens nebo toxinů pro 

nepřátelské účely nebo v ozbrojeném konfliktu; totéž platí pro přenašeče biologických 

agens záměrně nakažené k nepřátelským účelům nebo k použití v ozbrojeném konfliktu. 

b) biologický agens je jakýkoliv organismus přírodní i modifikovaný, jehož záměrné 

použití může způsobit smrt, onemocnění anebo zneschopnění lidí a zvířat, nebo který může 

způsobit úhyn nebo poškození rostlin 

c) toxin je látka vzniklá z jakýchkoliv organismů včetně mikroorganismů, zvířat nebo 

rostlin, jakéhokoliv způsobu výroby, přírodní nebo modifikovaná, nebo látka chemicky 

syntetizovaná, která může způsobit smrt, nemoc nebo jinak ublížit lidem, zvířatům nebo 

rostlinám 

d) vysoce riziková biologická agens a toxiny jsou taková biologická agens a toxiny, která 

mají takové vlastnosti nebo schopnosti, že mohou být aplikována jako zbraň, a jejichž 

seznam je stanoven vyhláškou 

e) riziková biologická agens a toxiny jsou biologická agens a toxiny, se kterými je za 

určitých podmínek možné nakládat a jejichž seznam je stanoven vyhláškou 

f) zařízení úrovně technického zabezpečení BL 3 WHO a BL 4 WHO je prostor, zejména 

místnost, souhrn místností, laboratoře nebo jiné budovy nebo stavby splňující požadavky 

na příslušnou úroveň technického zabezpečení upravené podle ČSN ─ EN 12128 

Biotechnologie ─ Laboratoře pro výzkum, vývoj a analýzu ─ Stupně zabezpečení 

mikrobiologických laboratoří, zóny rizika, prostory a technické požadavky na bezpečnost 
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g) diagnostické zařízení je zařízení, které testuje vzorky pro účely diagnózy subklinických, 

klinických či latentních infekcí nebo intoxikací lidí, zvířat nebo rostlin, nebo pro účely 

analýzy mikrobiální nebo toxinové kontaminace potravin, vody, půdy a vzduchu 

prostřednictvím detekce, izolace nebo identifikace mikrobiálních nebo jiných biologických 

agens nebo toxinů 

h) vakcína je preparát včetně usmrcených, oslabených, nebo jinak modifikovaných živých 

mikroorganismů nebo komponenty získané z mikroorganismů včetně deaktivovaných 

toxinů a nukleových kyselin, které po zavedení jakoukoliv cestou do těla člověka nebo 

zvířete v nich indukují specifickou imunitní odezvu k profylaxi nebo ochraně proti 

infekčnímu onemocnění nebo intoxikaci a jsou obecně účinné a bezpečné pro lidi anebo 

zvířata 

i) výroba je kultivace biologických agens reprodukovatelných jakýmikoliv prostředky, 

syntéza, biosyntéza, extrakce nereprodukovatelných biologických agens nebo toxinů [50]. 
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6 Závěr 

 

 Biologické zbraně jsou nejrozmanitější, nejzákeřnější a nejvražednější. Není 

obtížné tyto zbraně zneužít ve svůj zlý záměr. Právo na život a jeho ochranu je jedním ze 

základních lidských práv. Dalo by se říci, že díky mezinárodním úmluvám můžeme být 

v bezpečí, avšak bohužel ani platné mezinárodní smlouvy a protokoly příliš nesníží 

vysokou zranitelnost lidské společnosti. Rovněž historické zkušenosti a poznatky 

dokázaly, že je nemožné chránit se proti všem biologickým hrozbám bioterorismu. Být 

připraven znamená znát problematiku, být informován, vědět o negativních dopadech a 

v neposlední řadě si uvědomovat možná nemalá rizika.  V současné turbulentní době lze 

hovořit o nikdy nekončícím procesu plánování a hledání nových možností ochrany 

obyvatelstva. Úroveň připravenosti, koordinace a informovanosti společnosti, včetně 

účinných opatření a konkrétních kroků vedoucích k ochraně obyvatel již není předmětem 

této práce, nýbrž spadá do oblasti krizového řízení.  
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Obrázek 10: Vdechování spor antraxu [57] 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 11: Vstup výtrusů do lymfatických uzlin a klíčení spor [57] 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 12: Bakterie antraxu se šíří z lymfatických uzlin kolem plic do celého těla [57] 
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Obrázek 13: Produkce toxinů a následné poškození orgánů [57] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č.2: Francisella tularensis: plicní forma 

Obrázek 14: Inhalace bakterie [57] 

                                                      

 

Obrázek 15: Počáteční příznaky [57] 
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Obrázek 16: Zánět očí, zápal plic [57] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


