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1 Úvod 

Zajišťování kolektivní bezpečnosti nabývá v poslední době stále většího významu. 

Současnost je charakteristická jak všeobecnou integrací světových velmocí, jejich spoluprací 

a prosperitou, tak existencí bídy, nemocí a strádáním zemí třetího světa. Tato propast, jak se 

zdá, se stále prohlubuje. Novodobý člověk žijící na straně relativního blahobytu si častokrát 

neuvědomuje, jak moc je závislý na vymoženostech nové doby. Věci jako léky, potrava nebo 

pouhá skutečnost, že je člověk zdravý, ustupují do pozadí zájmu a člověk se soustředí na 

potřeby, které jsou ve skutečnosti absolutně nedůležité. Více než zdraví někoho zajímá 

například kosmetika nebo vysportovaný vzhled. Jakmile ale v moderní společnosti nastane 

situace, kdy nejsou základní lidské potřeby naplňovány, velice rychle si tato společnost 

uvědomí, že se od lidí v chudých zemích vůbec neliší. Takovou událostí, která lidstvo vyvede 

z letargie, může být např. výpadek proudu ve světových metropolích nebo přírodní katastrofa, 

která velkému počtu lidí vezme střechu nad hlavou. Příkladů můžeme najít v nedávné 

minulosti několik. Tsunami v Japonsku v březnu roku 2011, kdy zemřelo na 15 000 lidí a 

bezpočet domácností zůstalo bez elektřiny a vody. Hurikán Katrina na konci srpna roku 2005 

zpustošil jih Spojených států, zvláště město New Orleans a ukázal, jak je i takový gigant jako 

USA snadno zranitelný.  

Nejenom příroda může připravovat lidem utrpení, ale i lidé sami sobě. Následky tzv. 

antropogenních katastrof jsou mnohdy mnohem větší a horší. Miliony lidských obětí mají na 

svědomí války, hladomory nebo genocidy. Mezi negativní jevy novodobé společnosti tohoto 

charakteru patří terorismus a to ve všech jeho podobách. Jistý milník v této oblasti představují 

teroristické útoky z 11. září 2001 v USA. Sled teroristických činů v New Yorku a 

Washingtonu poukázal na nebezpečí terorismu a na základní lidskou potřebu, a tou je 

bezpečnost.  Tato fakta a události potvrzují myšlenku uvedenou v samém úvodu, že 

zajišťování kolektivní bezpečnosti nabývá v poslední době stále většího významu a je třeba se 

jí věnovat.  

V průběhu staletí se lidstvo naučilo bránit proti různým nebezpečím. Hrozba pro lidi 

byla, a stále je existence smrtelných nemocí, které v dobách minulých vyhubily celá města a 

usmrtily miliony lidí. Díky moderním metodám medicíny, zvláště důsledné profylaxi se 

podařilo tyto hrozby minimalizovat a tímto byly odsunuty do pozadí zájmu. Existence a 

působení terorismu, který se vyznačuje mimo jiné tím, že postrádá humanitu a pravidla však 
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způsobuje, že nebezpečí plynoucí ze smrtelných chorob a nákaz je ve skutečnosti aktuální. 

Uskutečněný teroristický útok s použitím biologických látek by tak mohl mít fatální následky. 

Boj proti terorismu a přijetí těch nejlepších bezpečnostních opatření zahrnuje i studii 

terorismu samotného. Z proběhlých událostí v minulosti se dá vyčíst mnoho informací o 

způsobech boje teroristů, o jejich metodách a motivaci. Stejně tak je třeba studovat 

prostředky, jakými teroristé útoky vedou, abychom byli schopni adekvátně reagovat.  

Prostory letišť, nádraží, kulturních nebo sportovních zařízení jsou místa s velkou 

koncentrací lidí v určitý okamžik. Útok na civilní obyvatelstvo v těchto místech by mohl mít 

za následek velké ztráty na životech a chaos. S ohledem na to je třeba stále obnovovat a 

inovovat studie a bezpečnostní analýzy hodnotící stav těchto strategických objektů. Letiště 

jsou prvky kritické infrastruktury a svým strategickým významem a rozlehlostí mají 

požadavky na bezpečnost vysoké a opatření ekonomicky a technicky náročné.  

V důsledku konce studené války se oblast letecké dopravy v České republice velmi 

rozrostla.  Jedná se o dopravu velkého množství lidí do celého světa. Proto by zavlečení 

infekce do letištního terminálu a následně do letadla mohlo znamenat ohrožení mezinárodního 

charakteru. Z tohoto důvodu je potřeba rozšířené spolupráce na mezinárodní úrovni. K tomu 

přispívá řada legislativních předpisů jak mezinárodních, tak českých, které jsou vzájemně 

provázané. Stejně, jako v oblasti civilního letectví je v oblasti boje proti biologickým i jiným 

zbraním nastaven právní rámec, který v průběhu 20. století prošel výrazný rozvojem. 

Především je to Úmluva o mezinárodním civilním letectví, Tokijská, Haagská a Montrealská 

úmluva a z oblasti boje proti biologickým zbraním je to Ženevský protokol a na něj navazující 

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

zbraní a o jejich zničení.  

Hlavním předmětem diplomové práce bude tedy zjistit a analyzovat jednotlivé 

biologické látky používané teroristy jako biologické zbraně, následně analyzovat možnosti 

průniku nebezpečných biologických látek do prostoru letištního terminálu Praha  Ruzyně a 

doplnit studií o rozšíření nákazy v prostoru letiště. Součástí práce, hlavně v jejich prvních 

kapitolách bude studie problematiky civilního letectví a bioterorismu a právního rámce v 

oblasti ochrany letiště před protiprávními činy a ochrany veřejného zdraví. Jednotícím 

prvkem práce se dá označit studie bioterorismu a předvídání jednání jeho útočníků, protože 

strategie poznání svého protivníka je nepochybně dobrá strategie. 
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2 Právní předpisy související s ochranou obyvatelstva a 

civilního letectví před biologickými látkami 

Právní předpisy o civilním letectví nevznikly v České republice (dále jen ČR). Jako 

spousta českých zákonů, i např. zákon o civilním letectví má svůj základ v mezinárodní 

legislativě. Ta musí být v souladu se světovými úmluvami a celosvětovou a evropskou vizí 

leteckého provozu. Vzdušný prostor využíváme všichni, všechny země stejným způsobem a 

to díky mezinárodním i vnitrostátním zákonům. Proto jsou zákony a další předpisy rozděleny 

do dvou skupin. Nejprve je to legislativa mezinárodní a pak legislativní předpisy ČR. Dělení 

z hlediska mezinárodních předpisů a českých předpisů podléhá i problematika biologických 

zbraní v zákonných předpisech. 

2.1 Mezinárodní právní předpisy 

V této kapitole je uváděn výčet platných mezinárodních smluv vztahujících se 

k ochraně civilního letectví ve smyslu ohrožení biologickým terorismem. Nejprve jsou 

uváděny předpisy demonstrující vývoj civilního letectví ve světě a potřebu ho centrálně a 

jednotně právně upravit, dále jsou uvedeny předpisy upravující společný postup zemí ve věci 

zneužívání biologických látek pro vojenské a jinak nepřátelské účely. 

2.1.1 Úmluva o mezinárodním civilním letectví 

Úmluva byla vyhlášena v Chicagu 7. prosince 1944 a do 4. dubna 1947, kdy nabyla 

právní moci, byla podepsána 52 státy včetně Československa. Chicagská úmluva byla do 

českého právního systému zavedena jako Úmluva o mezinárodním civilním letectví č. 

147/1947 Sb. Úmluva v hlavě VII, článku 43 ustanovuje organizaci s názvem Mezinárodní 

organizace pro civilní letectví (dále jen ICAO). V následujících článcích definuje předmět 

jejího fungování, sídlo nebo strukturu. Cílem mezinárodní organizace pro civilní letectví je 

rozvíjet zásady a techniku mezinárodního létání a podporovat plánování a rozvoj mezinárodní 

letecké dopravy. Z hlediska bezpečnosti obsahuje Úmluva tyto důležité články: 

Článek 13, Předpisy o vstupu a výstupu, 

článek 16, Prohlídka letadla, 
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článek 25, Letadla v tísni. 

K úmluvě ICAO byly vydávány postupem času tzv. annexy. Jsou to předpisy o 

jednotlivých oblastech civilního létání od pravidel létání po bezpečnost a ochranu životního 

prostředí. V těchto předpisech jsou udávány minimální požadavky na organizačně technické 

aspekty a doporučuje se, aby předpisy převedené do národních zákonů byly o něco přísnější, 

pro co největší možnou míru bezpečnosti. [1]a.[38] 

2.1.2 Tokijská úmluva 

Tato úmluva byla podepsána v Tokiu roku 1963, 14. září. Úplný název zní Úmluva o 

trestných a některých jiných činech spáchaných na palubě letadla. Podmínky pro smluvní 

členy jsou v článku prvním především činy, které bez ohledu na to, zda jsou trestnými činy či 

nikoli, mohou ohrozit či ohrožují bezpečnost letadla, nebo osob či majetku v letadle, nebo 

které ohrožují pořádek a kázeň na palubě letadla. Podmínky se dotýkají pouze civilního 

letectví. Velitelům letadel přiznává řadu práv a pravomocí směřujících k boji proti terorismu, 

respektive proti osobě, která spáchala, nebo se chystá spáchat trestný nebo jiný čin uvedený 

v příslušné části úmluvy a přikazuje takovou osobu zadržet.  [1]a.[41] 

2.1.3 Haagská úmluva 

Sérii mezinárodních zákonů v podstatě vyvolaly události únosů letadel. V případě 

Haagské úmluvy to byly hlavně únosy pěti letadel palestinskými teroristy v září 1970. Až 

do útoků z 11. září 2001 se jednalo o jediný synchronizovaný únos čtyř nebo více letadel. 

Haagská smlouva neboli Úmluva proti nezákonným únosům letadel v podstatě doplňuje a 

zdokonaluje úmluvu Tokijskou, a to hlavně v aspektech zajištění a potrestání osoby ohrožující 

civilní letectví, upravuje nově problematiku zločinů na palubě letadla, které není „v letu“ a 

zločiny, ke kterým dojde v prostorech letiště. Schválena byla 16. prosince 1970 v Haagu a v 

platnost vstoupila 14. října 1971 a označila činy jako zmocnění se letadla za terorismus. [39] 

2.1.4 Montrealská úmluva 

Montrealská úmluva zpřesňuje a zdokonaluje Haagskou smlouvu, a to tím, že definuje 

další protiprávní činy narušující bezpečnost leteckého provozu a vyzívá vlády zemí přísně 

trestat viníky takových činů. Byla podepsána v roce 1971 a novelizací se dočkala v roce 1988 
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a 1999. Nově vyjmenovává některé podstaty trestných činů ohrožení bezpečnosti vzdušného 

dopravního prostředku v úmyslu získat, nebo vykonávat nad ním kontrolu. Jsou to zejména 

násilný čin proti letadlu za letu, čímž je ohrožena jeho bezpečnost, zničení letadla za provozu 

nebo způsobení takové škody na letadle, že není schopné letu, umístění předmětu na palubě, 

který může letadlo nebo jeho část zničit a ohrozit jeho bezpečnost a další. [40] 

2.1.5 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008  

Nařízení evropského parlamentu a rady ze dne 11. března 2008 stanovuje společná 

pravidla pro země evropského společenství v oblasti bezpečnosti civilního letectví a kontrolu 

nad jejich dodržováním. Tento předpis nahrazuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 2320/2002, který vznikl v reakci na trestné činy z 11. září 2001 v New Yorku a 

Washingtonu. [37] 

2.1.6 Nařízení Komise (ES) č. 272/2009  

Nařízením ze dne 2. dubna 2009 se doplňují některé základní normy týkající se 

ochrany civilního letectví uvedené v příloze nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 300/2008.  

2.1.7 Ženevský protokol 

První mezinárodní právní předpis, který se snažil vyloučit používání biologických a 

chemických zbraní ve válce, byl Ženevský protokol podepsaný roku 1925. V platnost vešel 8. 

února 1928. Fakticky ale tento dokument nezabránil výrobě a válčení pomocí biologických a 

chemických zbraní, protože zavazoval signatářské země, že nezaútočí takovýmto způsobem 

jako první. Napadená země prostřednictvím biologického nebo chemického útoku se ovšem 

mohla bránit stejným způsobem. Dalším specifikem bylo, že Ženevská úmluva zmiňovala 

pouze válečný konflikt a neupravovala vývoj, skladování a nakládání s biologickými nebo 

chemickými látkami. [38] 
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2.1.8 Úmluva o zákazu vývoje, výroby a hromadění bakteriologických 

(biologických) a toxinových zbraní a o jejich zničení 

Tato smlouva byla podepsána 10. dubna 1972 postupně v Moskvě, Londýně a 

Washingtonu. V platnost vstoupila 26. března 1975. Úmluva v předmluvě pojednává o cestě 

ke všeobecnému a úplnému odzbrojení biologických zbraní včetně zákazu a odstranění všech 

typů zbraní hromadného ničení. Odvolává se na Ženevské úmluvy z roku 1925 a zdůrazňuje 

jejich důležitost na vývoj problematiky zákazu dusivých, otravných nebo podobných plynů a 

prostředků bakteriologických ve válce a vyzívá k jejímu dodržování. Úmluva ve svém znění 

již zakazuje samotné držení a vyvíjení biologických zbraní. Další věcí je, že se zmiňovaná 

opatření se neomezují pouze na válečný konflikt. Následně uvádím některé citace zákona, 

které jsou k dané problematice velmi podstatné. 

Článek I:  

Každý smluvní stát této Úmluvy se zavazuje, že nebude nikdy a za žádných okolností vyvíjet, 

vyrábět, hromadit nebo jakýmkoli jiným způsobem získávat nebo mít v držení: 

1. mikrobiologické nebo jiné biologické agens nebo toxiny jakéhokoli původu či 

způsobu výroby, a to takových druhů a v takovém množství, které nejsou určeny 

k preventivním, ochranným nebo jiným mírovým účelům; 

2. zbraně, zařízení nebo nosiče určené k použití takových agens nebo toxinů k 

nepřátelským účelům nebo v ozbrojeném konfliktu. 

Článek II: 

Každý smluvní stát této Úmluvy se zavazuje zničit nebo převést na mírové účely co nejdříve, 

nejdéle však do devíti měsíců po vstupu Úmluvy v platnost, všechny agens, toxiny, zbraně, 

zařízení a nosiče uvedené v článku I Úmluvy, které vlastní, nebo které jsou pod jeho jurisdikcí 

nebo kontrolou. Při plnění ustanovení tohoto článku budou zachována všechna nutná 

bezpečnostní opatření k ochraně obyvatelstva a životního prostředí. [42] 

 

2.2 Právní předpisy ČR 

Opatření, která jsou uvedena v mezinárodní Úmluvě o zákazu vývoje, výroby a 

hromadění zásob bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o jejich zničení, 

taktéž opatření vyplývající z normy Úmluva o mezinárodním civilním letectví jsou v české 

legislativě zavedena v řadě zákonů, prováděcích vyhlášek a jiných předpisů. Z problematiky 
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civilního letectví je to především zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a z oblasti ochrany 

před rizikovými biologickými látkami je to hlavně zákon č. 281/2002 Sb., o některých 

opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o 

změně živnostenského zákona.  

2.2.1 Ústavní zákon č.1/1993 Sb., Ústava České republiky 

Ústava ČR byla přijata 16. prosince 1992 a v účinnost vešla 1. ledna 1993. Protože je 

to základní zákon v ČR s největší právní silou a všechny ostatní zákony se od ní odvíjejí, 

neměla by chybět ani ve výčtu právních předpisů souvisejících s ochranou letectví a obyvatel 

před biologickými agens. [31] 

2.2.2 Zákon č. 2/1993 Sb., Listina lidských práv a svobod 

ČR je demokratický právní stát. V Listině lidských práv a svobod jsou zakotveny 

základní práva osob žijících v ČR. Základním právem demokratické společnosti jsou 

samozřejmosti jako volný pohyb, sdružování a jiné lidské aktivity jako např. cestování. Zde 

jsou uvedeny některé citace z Listiny práv a svobod. 

Článek 8 odstavec 1: Osobní svoboda je zaručena.  

Článek 14 odstavec 1: Svoboda pohybu a pobytu je zaručena. 

Článek 31: Každý má právo na ochranu zdraví. Občané mají na základě veřejného pojištění 

právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví 

zákon. [30] 

2.2.3 Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví 

Zákon o civilním letectví, neboli Letecký zákon byl přijat jako zákon č. 49/1997 Sb. a 

nabyl účinnosti 1. dubna 1997 a byl do nynějška několikrát novelizován, naposledy 28. dubna 

2011. Do zákona o civilním letectví je zakomponován mezinárodní zákon Úmluva o 

mezinárodním civilním letectví. V § 3 zřizuje Ústav pro civilní letectví. Úřad pro civilní 

letectví má sídlo v Praze a vykonává státní správu v oblasti civilního letectví. Kromě 

vydávání pilotních licencí, certifikátů letadel. A jiných technických prostředků se také věnuje 
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bezpečnostním kampaním, konkrétně s názvem „Doletíš“, kde jsou připomínány bezpečnostní 

zásady, informace a jiné.  [34] 

2.2.4 Letecké předpisy 

Ke smlouvě o Mezinárodní úmluvě o civilním letectví, která ustanovila organizaci 

ICAO, byly přidány dodatky, tzv. annexy, což bylo uvedeno již v kapitole 2.1.1 Úmluva o 

mezinárodním civilním letectví. Annexů je celkem 18, a do české legislativy byly zavedeny 

jako Letecké předpisy L1 až L18. L1 – Způsobilost leteckého personálu civilního letectví; 

L2–Pravidla létání; L–3 Meteorologie; L–4 Letecké mapy; L–5 Předpis pro používání 

měřících jednotek v letovém a pozemním provozu; L–6 Provoz letadel; L–7 Poznávací 

značky letadel; L–8 Letová způsobilost letadel; L–9 Zjednodušení formalit; L–10 O civilní 

letecké telekomunikační službě; L–11 Letové provozní služby; L–12 Předpis o pátrání a 

záchraně v civilním letectví; L–13 Předpis o odborném zjišťování příčin leteckých nehod a 

incidentů; L–14 Letiště; L–15 Předpis o letecké informační službě; L–16 Ochrana životního 

prostředí; L–17 Bezpečnost  Ochrana mezinárodního civilního letectví před protiprávními 

činy; L–18 Bezpečná doprava nebezpečného zboží vzduchem. Letecké předpisy přijímá v ČR 

Ministerstvo dopravy ČR a vydává je prostřednictvím Leteckých informačních příruček 

státního podniku Řízení letového provozu ČR, a to v souladu s §102 zákona 49/1997 Sb. o 

civilním letectví. Úřad pro civilní letectví pak připravuje návrhy jejich českého znění.  

Velmi důležitý dokument pro lidi zainteresované v oblasti civilního letectví a zároveň 

v oblasti osob a majetku je Letecký předpis L–17 Bezpečnost – Ochrana mezinárodního 

civilního letectví před protiprávními činy. [29] 

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

Tento zákon ze dne 14. července 2000 je stěžejní právní předpis ČR v oblasti ochrany 

veřejného zdraví, jak ve smyslu sebeochrany a určených postupů fyzických osob, tak 

z hlediska postupů a opatření právnických osob. Ve svém textu definuje pojmy jako je 

infekční onemocnění, izolace, karanténní opatření nebo hodnocení zdravotních rizik a řízení 

zdravotních rizik. Zákon postupně zmiňuje problematiku očkování fyzických osob, ochranné 

dezinfekce, dezinsekce a deratizace a kdo tyto práce provádí. Dále zákon ošetřuje spolupráci 

správních úřadů k zamezení šíření již vzniklé nákazy, provedení karantény a jiných 

ochranných opatření. [36] 
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2.2.6 Zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se 

zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o 

změně živnostenského zákona 

ČR přistoupila k Úmluvě o zákazu bakteriologických (biologických) a toxinových 

zbraních 23. března 1993. Jak již bylo uvedeno a citováno z Úmluvy o zákazu 

bakteriologických (biologických) a toxinových zbraních v článku II, všechny země, které 

přistoupí k úmluvě, musejí učinit potřebné kroky, které jsou nutné k naplnění závazků 

vyplívajících z úmluvy. Protože ČR ani bývalé Československo nikdy neuchovávaly ani 

nevyvíjely biologické zbraně, nemusely činit žádná opatření ve smyslu ničení biologických 

zbraní nebo zařízení pro jejich výrobu. Opatření vyplývající z Úmluvy o zákazu 

bakteriologických (biologických) a toxinových zbraních byly zakomponovány do zákona č. 

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

(biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona. Zákon v § 3 

ustanovuje, že státní správu v oblasti dodržování zákazu bakteriologických (biologických) a 

toxinových zbraní bude vykonávat Státní úřad pro jadernou bezpečnost (dále jen SÚJB). Zde 

se vycházelo z toho, že SÚJB již má zkušenosti s obdobnými kontrolními režimy jako je 

nešíření jaderných zbraní, všeobecný zákaz jaderných zkoušek nebo zákaz chemických 

zbraní. [33] 

2.2.7 Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 474/2002 Sb., o 

některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických 

(biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona 

Vyhláška SÚJB je prováděcím předpisem k zákonu 281/2002 Sb. V příloze 1 a příloze 

2 uvedeny seznamy rizikových biologických agens a toxinů a vysoce rizikových biologických 

agens a toxinů. Vyhláška také stanovuje v souladu s novelizací živnostenského zákona, že 

nakládání s vysoce rizikovými biologickými agens a toxiny není živností a uvádí podmínky 

získání odborné způsobilosti k práci s těmito látkami. [32] 
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3 Vybrané pojmy související s B – agens a ochranou civilního 

letectví 

Aerosol je směs pevných částic ve vzduchu, čili kouř nebo prach (biologického) 

materiálu. [19] 

Bakterie jsou jednobuněčné organizmy, které se v příznivém fyzickém a chemickém 

prostředí množí, a to nejčastěji binárně neboli dělením, a nikoliv pohlavně. Zpravidla dosahují 

velikosti v řádu několika mikrometrů. Mezi nejznámější biologické agens z řádu bakterií 

řadíme antrax, streptokoky, mor atd. [16] 

B–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. [16] 

Bezpečnost civilního letectví (Safeness civil aviation) znamená souhrn opatření, 

lidských a materiálních prostředků, které jsou použity na ochranu civilního letectví před 

protiprávními činy (15, s.14) 

Bezpečnost provozu letiště (Safety in service aiport) zahrnuje souhrn opatření a 

mechanismů zapojení lidských a materiálních zdrojů určených k minimalizaci ztrát na 

materiálu, životech a zdraví osob působících na území letiště vlivem vlastního provozu letiště 

a jeho okolí. Prioritu mají postupy vedoucí k zajištění řádného chodu letiště. (15, s.14) 

Biologická a toxinová zbraň znamená technické prostředky pro rozšiřování 

organismů nebo toxinů způsobujících onemocnění, poškození nebo usmrcení lidí, zvířat a 

rostlin. Biologické zbraně obecně sestávají z dvou základních komponent, tj. B agens a 

prostředku dopravy na cíl. [16] 

Biologická látka je formou hmoty, která obsahuje bílkovinu a je buď samotným 

organismem, nebo látkou od tohoto organizmu odvozenou. [16] 

Biologická válka (napadení) je záměrné úmyslné použití mikroorganismů nebo 

toxinů, získaných z živých organismů, k vyvolání onemocnění nebo úmrtí u lidí, zvířat nebo 

rostlin. Vhodné mikroorganismy nebo toxiny jsou připravovány v podobě biologické zbraně. 

(10, s. 16) 
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Bioterorismus je úmyslné zneužití biologického prostředku k vyvolání onemocnění 

lidí nebo zvířat. Může mít souvislost vojenskou, politickou, náboženskou nebo mít povahu 

prostého trestného činu. (10, s.17) 

Civilní letiště (Civil Aiport) je definováno jako územně vymezená a vhodným 

způsobem upravená plocha, včetně souboru staveb a zařízení, která jsou trvale určena ke 

vzletům a přistání letadel. (15, s.14) 

Detekce je odhalení přítomnosti látky. [24] 

Diagnostika obecně znamená zjištění přítomnosti nějakého faktoru v materiálu, v 

medicíně nauka o rozpoznávání chorob a jeho metodách. [24] 

Diseminace je proces, při němž se B–agens rozptýlí, aby dala vzniknout onemocnění 

nebo intoxikaci [14] 

Epidemie je náhlý výskyt velkého počtu případů infekčního onemocnění, které se již 

v minulosti v daném regionu nebo populaci vyskytovalo nebo nevyskytovalo. Výskyt 

onemocnění, který výrazně převyšuje obvykle očekávané hodnoty výskytu tohoto 

onemocnění v daném místě a čase. (10, s.17) 

Infekce je nemoc vyvolaná patogenem. [19] 

Infekční dávka je kvantitativně vyjádřené množství patogenu, které je schopné 

vyvolat onemocnění. Uvádí se jako medián infekční dávky (dále jen ID50). [16] 

Infekčnost udává způsobilost biologické látky pronikat do hostitele a zde přežívat a 

rozmnožovat se [16] 

Inkubační doba je časový interval mezi vstupem nákazy do organizmu a jejím 

projevením, resp. propuknutím onemocnění. U některých patogenních agens je nakažený 

infekční již během inkubační doby a u některých až po propuknutí nemoci samotné. 

Inkubační doba je u různých nemocí jinak dlouhá. [13] 

Inokulace označuje průnik biologické agens do organizmu přes kůži ve smyslu 

bodnutí hmyzem, poškrábáním nebo pokousáním. [13] 
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Intoxikace alimentární cestou označuje proniknutí biologické agens do lidského těla 

přes ústa a zažívací trakt. [19] 

Izolace infekčně nemocných je oddělení zdroje infekce od ostatních osob s cílem 

zabránit dalšímu šíření infekce. (10, s.18) 

Karanténní opatření je soubor organizačních opatření omezujících styk osoby, 

podezřelé z nákazy, s okolím. (10, s.18) 

Letalita neboli smrtnost je počet úmrtí na jednu určitou nemoc z daného počtu 

sledovaných osob za jisté období. [16] 

Letální dávka označuje dávku, která způsobí smrt daného procenta zvířat nebo lidí po 

jejím podání. Obvykle se udává jako medián smrtelné dávky (dále jen LD50) – dávka, po 

jejímž vystavení zemře 50 % jedinců. [13] 

Neveřejný prostor letiště (Closed Space Airport). Provozovatelem letiště určená 

neveřejná část letiště, sestávající z pohybové a odbavovací plochy, přilehlého terénu a staveb 

letiště sestávající z pohybové a odbavovací plochy, přilehlého terénu a staveb nebo jejich 

částí, k nimž je přístup kontrolován. (15, s.15) 

Pandemie je označení pro hromadný výskyt infekčního onemocnění postihující 

obyvatelstvo bez prostorového omezení. [21] 

Patogen je biologický faktor (organismus), který může zapříčinit onemocnění 

hostitele. Jiné názvy pro patogen jsou etiologické agens, patogenní agens, choroboplodný 

zárodek nebo původce nemoci. [16] 

Patogenita vyjadřuje infekčnost patogenu a je tedy tím vyšší, čím menší infekční 

dávka způsobí onemocnění. [21] 

Stabilita v prostředí je schopnost látky odolávat v podobě aerosolu vlivům faktorů 

životního prostředí, jako je sluneční záření, znečištěné ovzduší, povrchové síly a vysychání, a 

zachovávat si přitom odpovídající nakažlivost. [26] 
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Špinavá bomba je označení pro zbraň, způsobující zamoření 

prostoru rozmetáním zdraví škodlivých látek klasickou výbušninou. Skládá se z nálože 

klasické trhaviny a radioaktivního, biologického nebo jiného škodlivého materiálu. [11] 

Terorismus je hrozba násilím, násilnými činy prováděná jednotlivci, skupinami, nebo 

vládami států vůči civilnímu obyvatelstvu. Cílem terorismu je vyvolat strach a paniku 

veřejnosti a upozornit tak na svůj problém.[12] 

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. Mezi nejznámější patří botulotoxin, enterotoxin B zlatého stafylokoka ricin nebo 

alfatoxin. [16] 

Ultraterorismus označuje formu terorismu, při které jsou využívány zbraně jaderné, 

radiologické, chemické a biologické a jsou obecně nebezpečnější než metody využívající 

konvenčních zbraní. [16] 

Vakcína je látka, jejíž vpravení do organismu má zajistit navození jeho imunity proti 

specifické chorobě. Proces, při kterém se podává vakcína, se nazývá očkování. [19] 

Vektor je název pro zvíře v nepřetržitě přítomnosti vlivu nákazy a zpravidla 

nevykazuje příznaky přenášeného onemocnění. Svým přirozeným pohybem a chováním 

přenášející nemoci dále. [16] 

Veřejný prostor letiště (Public Space Airport) je provozovatelem letiště určená 

veřejná část letiště, která není neveřejnou částí letiště a zahrnuje všechny prostory letiště 

přístupné veřejnosti. (15, s.16) 

Virus je drobný vnitrobuněčný cizopasník nacházející se na pomezí mezi živým a 

neživým. Ke svojí existenci potřebují hostitelskou buňku a bez ní nejsou ani schopny 

reprodukce. Je menší než bakteriální buňka. Mezi nejčastější onemocnění způsobená virem 

patří chřipka, obrna, virový zánět jater neboli žloutenka, vzteklina, virus lidské imunitní 

nedostatečnosti (dále jen HIV), neštovice (plané i pravé), hemorhagické horečky (Ebola, 

Marburg a další), hantaviry, klíšťová encefalitida, nebo těžký akutní respirační syndrom (dále 

jen SARS). [16] 
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Vyhrazený bezpečnostní prostor Security Restricted Area (dále jen SRA) je 

provozovatelem určená část neveřejného prostoru letiště, do níž je kontrolován přístup pro 

zajištění ochrany civilního letectví před protiprávními činy. (15, s.16) 

Zbraň hromadného ničení znamená prostředky, které jsou schopny způsobovat 

hromadné ztráty a vyřazení osob, bojové a dopravní techniky, materiálu všeho druhu a 

ochranných objektů nebo staveb z boje. Ve zbraních hromadného ničení se používají látky 

radioaktivní, chemické a biologické. [21] 

Zdroj nákazy je člověk nebo zvíře přechovávající a většinou i vylučující infekční 

agens, které pak může být přímo i nepřímo přeneseno na vnímavého hostitele. (10, s.20) 
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4 Mezinárodní letiště Praha – Ruzyně 

Výstavba letiště Praha – Ruzyně byla zahájena roku 1933 a provoz byl spuštěn 5. 

dubna 1937. Do té doby byl hlavní letecký dopravní uzel situován na letišti Praha – Kbely. 

S přibývající potřebou dopravy a s přírůstkem leteckých společností a letadel se letiště 

rozrůstalo o nové budovy logistického zabezpečení, skladů, hangárů, ale i obchodů, 

vzletových a pojezdových drah a jiných součástí. Dnes se jedná nejen o největší letiště v ČR, 

ale i ve Střední Evropě.  

V letech trvání první republiky se plocha letiště zvětšila přibližně na trojnásobek. 

Úpravy zahrnovaly především přestavby a prodlužování travnatých přistávacích drah na 

betonové.  

Za doby trvání Protektorátu Čechy a Morava přestavby a výstavby pokračovaly a v 

provozu zůstala jen linka Berlín – Praha – Vídeň. Plný provoz letiště byl zahájen až po 2. 

světové válce, a to 8. května 1945. V 50. letech 20. století letiště prošlo dalšími úpravami, aby 

bylo schopno přijímat nová proudová letadla a bylo schopno splnit nové technické požadavky.  

Mezi úpravami bylo další prodloužení přistávacích a vzletových drah, nainstalování 

světelného zabezpečovacího zařízení, které umožnilo noční provoz a vzlety a přistání za 

zhoršených povětrnostních podmínek. V dalších letech bylo letiště rozšířeno o oblast 

označovanou dnes jako Sever na tzv. Nové letiště, o novou odbavovací budovu dle vize 

architektů Karla Filsaka a Karla Bubeníčka, sousedící hangár a nový systém tří vzletových a 

přistávacích drah.  

Další změny a úpravy se vedly v podobném duchu až do dnešní podoby. Letiště je 

v současné době plně modernizováno a upraveno pro odbavení cca 11 až 12 milionů lidí 

ze 130 destinací na světě. Působí zde 5 pravidelných cargo dopravců a další desítky 

společností pak zajišťují charterovou přepravu. Zaměstnáno je zde přes 2000 lidí a další jsou 

zaměstnáni ve firmách sídlících na letišti, či ve firmách svou činností navazující na jeho 

provoz. Je dobře přístupné silniční dopravou ze všech směrů republiky. Relativní 

nedostupnost železniční dopravou nahrazuje pravidelná linka autobusů Airport Express, která 

zajišťuje kyvadlovou dopravu mezi letištěm a železničním hlavním nádražím Praha 

v půlhodinových intervalech. Plánované je také prodloužení metra linky C až do areálu letiště.  
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Civilní mezinárodní letiště provozuje obchodní firma Letiště Praha, a.s. se sídlem 

v Praze 6, konkrétně na ulici K Letišti 6/1019 s poštovním směrovacím číslem 160 08. 

Statutárním orgánem společnosti je představenstvo a kontrolním orgánem Dozorčí rada 

společnosti. Kontakt na vedení společnosti je možný také na webových stránkách 

http://www.prg.aero.  

4.1 Rozdělení areálu Letiště Praha – Ruzyně 

Mezinárodní Letiště Praha – Ruzyně se dá v současnosti rozdělit na dva oddělené 

stavební celky, a to na areál starého letiště (areál jih) a areál nového letiště (areál sever). Na 

situačním plánku na obrázku 1 lze vyčíst umístění jednotlivých objektů v areálu.  

 

Obrázek 1: Letiště Praha – Ruzyně [64] 

Severní část areálu letiště se skládá ze dvou cestovně nejvytíženějších terminálů 1 a 2. 

Mimo ně jsou zde umístěny budovy tvořící Technický blok s řídicí věží Řízení letového 

provozu, nebo Záchranná požární stanice vybavená moderní požární technikou, konkrétně 1 

velkokapacitním autem HRET zn. Rosenbauer, 3 velkokapacitními kombinovanými hasicími 

auty zn. Rosenbauer určenými pro letecký provoz, cisternovými stříkačkami a další speciální 
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pomocnou technikou. Dále je zde zázemí letecké společnosti České aerolinie, a.s. (dále jen 

ČSA), prostory pro personál, stanoviště autobusů a parkovací plochy. 

Na jižní část je situováno celé zázemí letiště, terminály 3 a 4, budova Úřadu pro civilní 

letectví ČR, Biologická ochrana letiště, která souvisí s ochranou letového provozu před střety 

s ptáky pomocí sokolnicky vedených dravců jako přirozených predátorů. Oba dva celky, Jih i 

Sever, jsou propojeny veřejnou i neveřejnou komunikační cestou.  

Terminál 1 tvoří hala příletová a hala odletová. Obě jsou spolu spojeny krátkým 

spojovacím objektem, kde jsou obchody, restaurace a bar. Mladší je hala odletová, která byla 

uvedena do provozu 3. června 1997. Starší příletová hala, jinak také nazývaná budova 

původního terminálu, byla uvedena do provozu 15. června 1968 a původně sloužila jak pro 

přílety, tak pro odlety. Jsou zde umístěny veškeré prostředky pro odbavení cestujících a jsou 

zde také umístěny služby pro odbavení nadrozměrných zavazadel, služby na balení zavazel, 

informace, přepážky leteckých společností atd. Po absolvování pasové kontroly projde 

cestující do tranzitního prostoru, na který navazují prsty (pier) A a B s čekárnami a východy 

do letadel (gaty). Terminál T1 slouží letům mimo schengenský prostor a je z hlediska migrace 

a výskytu osob nejvytíženějším prostorem letiště.  

Terminál 2 slouží pro lety v schengenském prostoru a je řešen ve dvou úrovních. 

Spodní část je příletová a horní část, ke které je příjezd po moderní estakádě, je určena pro 

odbavení odletů. Terminál byl uveden do provozu společně s prstem C 6. ledna 2006. Služby 

a odbavování cestujících se děje obdobně jako v terminálu 1, neprobíhá zde ovšem pasová 

kontrola. Centrální budova je řešena jako vícepodlažní. Na podlaží 3 a 4 se nacházejí 

komerční prostory, administrativní prostory a technické zázemí objektu.  

Terminál 3 obsluhuje soukromé a charterové lety a je umístěn na jižní části areálu 

letiště. Je rovněž řešen jako vícepodlažní a byl uveden do provozu 3. září 1997. K dispozici 

jsou informace, bankomat a automat na platbu za parkoviště, restaurace a obchod „Pilot 

Shop“ s potřebami pro piloty.  Vedle soukromých letů zde probíhá 2x denně doprava 

pravidelnou linkou do německého Braunschweigu.  

Terminál 4 je druhým odletovým místem starého jižního letiště a zároveň původní 

terminál Letiště Praha, který byl uveden do provozu 5. dubna 1937. Nyní slouží výhradně pro 
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vládní lety a lety Armády České republiky (dále jen AČR). Bezpečnostní a jiná činnost je 

v areálu řízena AČR v součinnosti s Policií České republiky (dále jen PČR).   

Celá koncepce letiště a jednotlivých budov lze shlédnout na stránkách letiště 

http://www.prg.aero ve formě 2D i 3D. 

4.2 Charakteristika bezpečnostních zón 

Veřejný prostor je část letiště, která je všeobecně dostupná jak cestujícím, tak lidem, 

kteří se z jakéhokoliv důvodu zdržují v prostoru letiště. Jiný název pro tuto část je výraz 

Landside. Provozovatel letiště nebo PČR je oprávněna omezit vstup, jinak je vjezd a výjezd 

do těchto míst zpravidla bez omezení.  

Neveřejný prostor, neboli Airside je ta část letiště, která není veřejná a nacházejí se 

zde pohybové a odbavovací plochy, stavby potřebné k fungování letiště a civilního letectví a 

přilehlé plochy, do nichž je vstup kontrolován. Jsou zde uplatňovány zvýšené nároky na 

bezpečnost civilního letectví. V rámci neveřejného prostoru se rozlišují tzv. SRA zóny a 

kritické části SRA.  

Vyhrazený bezpečnostní prostor (SRA). Dle předpisu L 17 vyhrazený bezpečnostní 

prostor obsahuje hlavně všechny prostory pro odlet cestujících mezi místem detekční kontroly 

a letadlem, rampu, prostory pro třídění a nakládku zavazadel, sklady zboží, poštovní střediska 

přípravny cateringu v neveřejném prostoru letiště a prostory pro úklidové služby zajišťující 

úklid letadel. V rámci SRA se vyčleňují jeho kritické části. Vyčleňují se pouze organizačně, 

jelikož bezpečnostní režim kritických částí se uplatňuje v celém prostoru SRA.  
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5 Bezpečnostní hrozby při letišti Praha – Ruzyně 

Mezinárodní letiště je místem, které se může snadno stát terčem teroristického útoku, 

nebo kde může teroristický útok začít tím, že se útočník, nebo skupina útočníků dostane do 

letadla. Fakt, že letiště Praha – Ruzyně má status letiště mezinárodního, zvyšuje 

pravděpodobnost takového incidentu, protože se stává uzlem pro cestující z celého světa 

včetně lidí z teroristicky živějších oblastí. Proto je na letištích třeba řada zdánlivě i 

přebytečných bezpečnostních opatření, která je nutno vyvíjet spolu s tím, jak se vyvíjí pokrok 

v oblasti vynalézání zbraní a nových účinných látek.  

CBRNE látky je skupina látek, které se dají použít ke tvorbě zbraní hromadného 

ničení. Je to pět látek, které mají počáteční písmeno stejné jako ve slově „CBRNE“. Jsou to 

tedy látky Chemické, Biologické, Radiologické, Nukleární a Explozivní. Rozdíl mezi látkou a 

zbraní hromadného ničení je ten, že látka jako taková je forma hmoty a zbraně hromadného 

ničení jsou systémy, ve kterých jsou některé nebezpečné látky používány. Následuje 

seznámení s těmito látkami pohledu jejich charakteru, účinků a terapie při zasažení.[14][13] 

5.1 Chemické látky 

Chemické látky, nebo také chemické bojové látky působí na cíl útoku dráždivě nebo 

toxicky. Většina pramenů zařazuje začátek používání chemických látek jako zbraní ve velkém 

množství do období průběhu první světové války. Konkrétně to bylo roku 1917 použitím 

bojového plynu Yperitu německými vojsky. Chemické bojové látky mohou působit jiným 

mechanismem a na různé části lidského těla. Podle charakteru a způsobu poškození se 

chemické látky dělí do několika skupin. 

Všeobecně jedovaté látky. Jsou to krevní jedy jako oxid uhelnatý, kyanovodík, který 

blokuje dýchání a váže se na hemoglobin, tkaninové protoplazmatické jedy zastoupené 

arsenovodíkem a fosforovodíkem, a dále chlórkyany. Příkladem, jak funguje všeobecně 

jedovatá látka, může být oxid uhelnatý, který se přednostně váže na hemoglobin a tlumí 

okysličování lidské tkáně. 

Další skupinou jsou nervově paralytické látky, které působí na nervový systém. Velmi 

známou nervově paralytickou látkou je sarin. Byl použit teroristy v Japonsku roku 1995. 
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V tokijském metru bylo touto cestou zabito 7 osob a 59 vážně zasaženo. Dalšími zástupci 

nervově paralytických látek jsou látky soman, tabun, cytosin nebo látka VX.  

Již zmíněný Yperit nebo Fosgenoxim patří mezi látky zpuchýřující. Jsou to látky 

olejovitého charakteru a drží se na kůži stejně jako olej i při omývání vodou. Jak název 

napovídá, látky způsobují poškození povrchu těla velkými bolavými puchýři a ochromují 

dýchací orgány. 

Mezi bojové chemické látky dále patří látky dusivé jako Fosgen nebo Difosgen, dále 

látky dráždivé a látky zneschopňující. 

Proti chemickým látkám, v podstatě jako proti jiným útokům, se dá chránit dvojím 

způsobem. Prevencí nebo represí. Prevence spočívá v budování účinného systému varování a 

vyrozumění v reakci na probíhající útok bojovou chemickou látkou. Po jeho včasném 

detekování je možno informovat obyvatelstvo, vojsko, nebo zasahující jednotky. Dalším 

preventivním opatřením by mohla být příprava budováním prostředků individuální a 

kolektivní ochrany. Pasivní ochranou v reakci na již proběhlý útok mohou být antidota neboli 

protijedy. Příkladem je trasant, atropin nebo tiosulfát.[14] 

5.2 Radiologické látky 

Radiologické zbraně jsou v podstatě amatérsky nebo více či méně profesionálně 

zkonstruované systémy, které umožňují rozptylovat nebo jinak uvádět radioaktivní materiál 

do bojového stavu. Po rozptýlení radioaktivní látky způsobují zamoření určitého území nebo 

objektu radioaktivitou. Radioaktivita je přirozená vlastnost některých prvků vysílat během 

samovolných rozpadů nestabilních atomových jader záření. Nejnebezpečnější pro člověka je 

záření γ, které zastaví pouze olovo. Toto neviditelné záření prochází hmotou a v lidském 

organismu zanechává nevratné změny a poškození. Projevy mohou být u člověka akutního 

rázu, v tomto případě se mluví o nemoci z ozáření, nebo dlouhodobého rázu, které se 

projevuje genetickými změnami a mutacemi v průběhu let u mnoha generací.  

Forma útoku radiologickou zbraní může být použití tzv. špinavé bomby. Špinavá 

bomba je systém průmyslové trhaviny a radioaktivního materiálu. Použitý radioaktivní 

materiál může být materiál používaný v nemocnicích k ozařování při různých terapiích, 

materiál používaný při ozařování potravin nebo při radiografii. Nejčastěji užívané látky jsou 
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plutonium 244, americium 243, cesium 137, stroncium 90, kobalt 60 a uran. Špinavá bomba 

je termín, který je sice nejvíce znám u radiologických zbraní, dá se ovšem zrekonstruovat 

s pomocí jakékoliv látky, která má potenciál působit škody. 

Účinnou prevencí by bylo zamezování možností, jak se vůbec k takovému materiálu 

dostat. Zavedení důkladných bezpečnostních opatření a zabezpečení v laboratořích, 

v nemocnicích a výzkumných ústavech a tomu odpovídajících režimových opatření. 

Ochranou před radioaktivitou je potom včasná detekce, tedy dozimetr, protože záření nejde 

postřehnout, dále přijímání přípravků na bázi jodidu draselného, nebo ochrana ukrytím či 

odstíněním záření. [16] 

5.3 Jaderné zbraně 

Poněkud složitější, i když z jistého pohledu podobné jako radiologické, jsou jaderné 

neboli nukleární zbraně. Podobný je jejich účinek a dozvuky útoku na lidech žijících v místě 

zasažení, kteří trpí poškozením a genetickými změnami po dlouhá léta. U jaderných zbraní na 

rozdíl od radiologických je používáno vysoce kvalitních radioaktivních materiálů a 

konstrukce těchto zbraní hromadného ničení je velice složitá. Jaderné zbraně fungují na 

principu rozpadu jader těžkých prvků, které se štěpí neřízenou řetězovou reakcí. Nukleární 

zbraň nepostaví jen tak někdo, nebo skupina obyčejných nemajetných teroristů, ale tým, či 

týmy odborníků a vědců s velmi silnou finanční podporou.  

Jaderná bomba se skládá ze dvou částí, kde se v každé z nich nachází podkritické 

množství jaderného štěpného materiálu. V bombě je také umístěna nálož klasické výbušniny. 

Ta po nárazu a odpálení bomby vymrští obě části s jaderným štěpným materiálem proti sobě a 

tyto části dají v součtu množství nadkritické, kde je nastartována řetězová reakce. Prudce se 

uvolní různé druhy energie. Jaderný výbuch kromě uvolnění velkého množství tepla, světla a 

tlakové vlny způsobí i emisi obrovské dávky radiace ve formě proudu neutronů a pronikavého 

gama záření. Účinky jaderné bomby jsou v okolí výbuchu znát i po létech a následky jsou 

v tomto smyslu stejné jako účinky špinavé bomby. Mezi jaderné zbraně se kromě jaderné 

bomby řadí vodíková bomba, termonukleární zbraň, kobaltová bomba, nebo neutronová 

bomba.  [11][21] 
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5.4 Explozivní látky 

Explozivní látky jsou reprezentovány nástražné výbušné systémy (dále jen NVS), 

jejichž ničivý účinek je způsobený teplem, tlakem rázové vlny a fragmentačním, neboli 

střepinovým účinkem. NVS jsou v praxi běžnější, protože jsou lépe dostupné než jaderné 

zbraně. I zkonstruování klasické bomby je snazší, než například získat 20 kilogramů Plutonia 

nebo 50 kilogramů vysoce obohaceného Uranu. Systém se skládá z obalu, který kryje 

samotnou výbušninu nebo zápalný materiál. Někdy obal plní i funkci kamuflážní, neboť 

některé bomby se podobají předmětům běžného použití. Třetí částí nástražného výbušného 

systému je iniciátor, který má celý výbušný systém přivést do chodu. Jako výbušné látky se 

využívají nejčastěji trhaviny jako dynamit nebo TNT. Jako iniciační prostředky se používají 

rozbušky, palníky, nebo improvizované iniciátory jako třeba vlákna žárovek, topné spirálky, 

prostředky vydávající elektrickou jiskru apod. [22] 

5.5 Biologické látky 

Biologické látky se taktéž dají využít proti člověku, respektive proti fauně nebo flóře 

jako zbraň. Jsou to biologické, tedy živé mikroorganismy, které svojí povahou způsobují 

zneschopnění, nebo usmrcení živé síly tak, že vyvolávají nemoci. Původců, kteří mohou 

vyvolávat choroby je několik. Jsou to hlavně bakterie, viry, houby, toxiny, prvoci a červi. 

Každá skupina původců je něčím charakteristická. Rozdělení biologických látek a jejich 

zástupců, které se dají použít k výrobě zbraní je uvedeno v Příloze č. 1. 

 Biologické látky se jako zbraně začaly používat již dávno. Přesně určit, kdy se 

biologický materiál začal používat ke kontaminaci věcí, polí, zvířat, ke zneschopnění či 

k usmrcení protivníka je obtížné a prakticky nemožné, protože biologická agens nesouvisí 

s vědeckým pokrokem a vyskytuje se v přírodním prostředí. Při volbě biologického materiálu 

k vojenskému použití je potřeba si uvědomit mimo jiné několik věcí. V první řadě je fakt, že 

cílem útoku je vojenská populace a jednotky armády, nikoliv civilní obyvatelstvo. Cílem 

takového vojenského útoku je co nejrychleji zneschopnit vojska, případně je usmrtit, ale 

nejedná se o účely vyvolání paniky a chaosu jak je tomu například u terorismu.  Účelem 

napadení v rámci válečného konfliktu je protivníka vyřadit, nebo zlikvidovat co nejrychleji a 

pokud možno na jednom místě, nebo na určitém území. S ohledem na výše uvedené fakty je u 

biologických zbraní vyžadováno krátkodobé působení, krátká inkubační doba, rychle 

způsobená smrt a omezené šíření.  
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Biologické zbraně mají z hlediska strategie dvě stránky. Působí totiž pouze na živou 

sílu. Protivníka, nebo cíl útoku vyřadí z boje, nebo zlikviduje, avšak veškerý materiál jako 

jsou budovy, zbraně, vozidla a jiné předměty zůstanou nepoškozeny. Naproti tomu použití 

biologické zbraně je hůře kontrolovatelné.  Např. pokud útočník hodlá použít bombu nebo 

raketu na pozemní cíle, může odhadnout, nebo dokonce vypočítat dopady a zónu destrukce 

touto zbraní. U biologických zbraní nelze s takovou přesností počítat. Ke způsobu šíření 

biologických látek též přispívá klima, povětrnostní podmínky, migrace obyvatel a další 

faktory. [1] 

5.5.1 Bioterorismus 

Prvotním cílem terorismu tedy není fyzická likvidace, ale donutit populaci a vlády 

zemí, aby se začali jistou problematikou zabývat a aby plnily požadavky teroristů. Terorismus 

se v poslední době stal rozšířeným a vážným problémem a je ho několik druhů. Jedním 

z aktuálních a nejnebezpečnějších je fundamentalistický terorismus, který vede tzv. svatou 

válku proti nevěřícím, zvláště proti Americe, kterou považuje za největší zlo. 

Fundamentalistický terorismus, konkrétně zločinecká organizace Al–Kaida je odpovědný za 

útoky z 11. září 2001 v New Yorku. Fundamentalistický terorismus je terorismus 

mezinárodní. Vedle mezinárodního terorismu je terorismus kriminální, státní, podvratný, 

narkoterorismus, počítačový a ultraterorismus (superterorismus).  

Bioterorista, potažmo bioterorismus v podstatě splňuje všechna kritéria běžného 

terorismu, navíc ke svým účelům využívá biologický materiál. Je to forma terorismu, která je 

velice nebezpečná z několika důvodů. Dopady na obyvatelstvo jsou samozřejmě závislé na 

tom, jakou látku terorista vybere, ovšem takto vyvolaná nákaza může postihnout skoro 

každého, zvláště pokud budou působit nepředvídatelné okolnosti. Další okolnost, která dělá 

z biologických zbraní nebezpečnou věc, je fakt, že současné lidstvo zatím není schopné se 

v dostatečné míře chránit před těmito látkami. Další věcí je, že takto provedený útok je 

nepostřehnutelný. Lidé, nebo skupina lidí ani nemůže tušit, že proti nim byl zahájen útok. To 

účinně působí na psychiku člověka a vyvolává tak po zjištění v davu paniku, což je pro 

teroristu jistě žádoucí. Taktéž detekce nebezpečných biologických látek je v dnešní době 

poměrně problematická, což bude popsáno v další kapitole práce Diagnostika a detekce 

biologických látek.  Než se útok zjistí, nákaza může být už dávno rozšířena velmi daleko a 

běžné metody ochrany osob, jako je evakuace nebo zachycení materiálu už jsou proto o dost 
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méně účinné. V neposlední řadě je tu fakt, že biologický materiál je jistě mnohem lépe 

dostupný a levnější, než jiné konvenční zbraně, nebo zbraně hromadného ničení. Terorismus 

je sám o sobě špatný a nemorální zločin. Nicméně všechny tyto okolnosti a vlastnosti 

biologických látek činí z bioterorismu ještě horší a více zavrženíhodnou věc. 

Stejně, jako byly uvedeny vlastnosti B–agens vhodných k použití jako zbraň ve válce, 

dají se odvodit i vlastnosti, které by pravděpodobně očekával od látky terorista. Jelikož se 

terorista snaží vyvolat paniku, bylo by vhodné vyvolat nákazu, která by měla mít relativně 

dlouhou inkubační dobu a dlouhodobé působení nejlépe s viditelnými příznaky, což by chaos, 

strach a nejistotu ještě prohloubilo. B–agens použitelná jako prostředek terorismu by měla 

vykazovat vlastnost omezeného šíření v populaci. Kromě toho, pro nikoho jistě není žádoucí 

zavlečení nákazy do vlastních řad v důsledku epidemického až pandemického šíření. [1] 

5.5.2 Způsoby kontaminace osob biologickými látkami 

Ke znalosti vlastností agens patří i vědomosti o mechanizmu jejich působení na 

člověka, respektive jakou cestou se tato látka do člověka dostane. Základními mechanizmy 

působení jsou vdechnutí, požití, průnik kůží ve smyslu bodnutí nebo kousnutí a konečně 

povrchová kontaminace. Jednotlivé způsoby a příklady jsou předmětem Přílohy č. 2  

5.5.3 Diagnostika a detekce biologických látek 

Biologické látky a jejich výskyt v organismu je pro člověka zjistitelný. Kromě 

nápadných příznaků, jako může být u řady nemocí například horečka a s ní spojené nadměrné 

pocení, kašel, dezorientace, ztráta rovnováhy, zarudlá kůže, podlitiny, vyrážka a jiné, mohou 

to být projevy lidským okem nepostřehnutelné. Specifickými metodami s použitím techniky 

jde např. o analyzování vydechovaného aerosolu, stěry a analýzy kapalných a pevných 

sekretu lidského těla a lidské kůže, vyhodnocování změn elektrických potenciálů a jiné 

principy zatím ve vývoji. K detekci je bezesporu třeba odborníků zkušených v této oblasti, 

aby správně použili určité metody odběru vzorků a hodnocení. Metody zjišťování fakt o 

analyzovaném vzorku jsou dvojího druhu.  

Metody nespecifické detekce. Takovéto přístroje a prostředky umožňují určit, zda je 

daný vzorek biologického původu či nikoliv. Některé jsou schopny určit druh B–agens, zda se 
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jedná o toxin, spóry apod. Většinou jsou ale tyto přístroje pouze schopny zjistit, zda je ve 

vzduchu rozptýlena organická nebo neorganická částice. 

Metody specifické detekce. Tyto přístroje, jinak nazývané analyzátory jsou s danou 

přesností přímo identifikovat konkrétní B–agens. Na základě znaku, který je specifický pro 

danou látku analyzátor určí, zda se o ni jedná či nikoliv. Paleta druhů B–agens, které je možno 

detekovat je u různých přístrojů jiná.  

Pokud dopadne test nespecifické detekce negativně, lze pravděpodobnost biologického 

útoku považovat za velmi malou, případně téměř nulovou, ale pozitivní výsledek neznamená 

potvrzení biologického útoku. Ten by měl s větší pravděpodobností určit test specifickou 

metodou. Logicky lze při testování nějakého objektu nebo subjektu dojít ke třem závěrům. 

Buď je pravděpodobnost probíhajícího biologického útoku minimální, nebo biologický útok 

s největší pravděpodobností probíhá, nebo možnost biologického útoku nelze vyloučit ať už 

z důvodu falešně negativního výsledku, nebo kvůli neschopnosti analyzátoru dané B–agens 

zjistit. U poslední možnosti pak záleží na bezpečnostním managementu, jak se k danému 

problému postaví, jestli bude do technických prostředků detekce biologických látek 

investovat. Následující diagram na obrázku č. 2 popisuje vývoj takové události. 
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Obrázek 2: Proces zjišťování neznámé látky, vlastní práce 

Analyzátory a detektory biologických látek. Vývojem a prodejem se zabývá řada 

firem z drtivé většiny zahraničních. V současné době lze pořídit poměrně levné přístroje 

založené na imunochromatografii, kdy látka obsažená ve vzorku reaguje s předem 

připravenou protilátkou a na zkušebním proužku se objeví signál pozitivní, nebo negativní 

detekce. K dispozici jsou i o dost dražší analyzátory, které mají podobu kompaktního 

přístroje, a jsou schopné několika testů na přítomnost patogenů zároveň. Využívají principů 

PCR analýzy, fluorescence látek, nebo cytometrie. Přehled a vybrané přístroje detekce nebo 

analýzy biologických látek jsou uvedeny v Přílohách č. 3 a 4. 

K připravenosti před biologickými látkami se vedle speciálních přístrojů používají 

také jiné prostředky, primárně neurčené k ochraně před těmito látkami. Jsou to např. 

vzduchové filtry nebo termokamery. Vybrané přístroje jsou uvedeny v Příloze č. 5 

Vzduchové filtry. Vzduchové filtry jsou běžně dostupné jednoduché prostředky 

k zachycení mikroskopických částic ve vzduchu. Využívají se k zachycování prachových 

částic a alergenů u vysavačů. V bezpečnostní praxi se využívají dva typy vzduchových filtrů 
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zejména na ochranu větracích systémů před prachovými částicemi, radioaktivním spadem, 

chemickými látkami a biologickými látkami. Jsou to filtry HEPA a filtry ULPA a liší se mimo 

jiné ve schopnosti zachycovat různě velké části. Pro porovnání a zařazení je uvedena tabulka 

č. 1. 

Tabulka 1: Tabulka velikostí částic 

Řád (m) Násobek Hodnota Popis 

10 18 1 attometr (am) 1*10 18 m Kvark 

10 7 100 nanometrů (nm) 120 nm Největší částice zachytitelná filtrem 
ULPA 

10 7 100 nanometrů (nm) 260 nm Vir Variola 

10 7 100 nanometrů (nm) 300 nm Největší částice zachytitelná filtrem 
HEPA 

10 6 1 mikrometr ( m) 1 m Cigaretový kouř 

10 6 1 mikrometr ( m) 6 m Spóra Anthraxu 

10 6 1 mikrometr ( m) 7 m Tloušťka vlákna pavučiny 

 

Termokamery. Pro detekci přítomnosti biologické agens v těle člověka můžou sloužit 

termokamery. Ty snímají prostor s výskytem osob a jsou nastaveny na 37°C a pokud má 

osoba teplotu vyšší, nebo dokonce horečku, obsluha kamery vidí na LCD displeji osobu 

v jiném zabarvení a může ji odchytit a provést další vyšetření.  

Použití termokamer je bezpečnostní opatření přijímané v době hrozby zavlečení 

nákazy do země, jak tomu bylo např. v dubnu 2009 při návratu cestujících z Mexika, u nichž 

bylo podezření na výskyt prasečí chřipky A/H1N1. Použití termokamer podmiňuje spolupráce 

s fyzickou ostrahou a obsluhou zařízení a navazuje na další metody detekce biologických 

agens u potencionálních pacientů.  

Kryty ventilací a klimatizací. Útok biologicky závadnou látkou by se dal provést 

uložením zásobníku určité biologické látky nebo spór Antraxu přímo nebo blízko ventilačního 

zařízení, které nasává vzduch. Ke snížení takového rizika mohou přispět kryty a platformy 

různé konstrukce, které se dají na zakázku zhotovit a které by přinášely řešení v podobě 

bezpečných vzdáleností nebo labyrintových vstupů. [24][25] 
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5.5.4 Analýza biologických agens z hlediska nebezpečí jejich zneužitelnosti 

Abychom byli pokud možno maximálně připraveni na případný útok prostřednictvím 

biologické látky a byly schopni do jisté míry předvídat scénáře událostí, měli bychom se 

seznámit s jednotlivými biologickými látkami a jejich nebezpečností. Abychom byli schopni 

objektivně a kvalitativně posoudit jednotlivé látky, a ne pouze na základě domněnek sestavit 

pořadí nebezpečnosti agens, bude seznam utvořen pomocí analýzy.  

Pro aplikování byla vybrána analýza FMEA, která se jeví jako vhodná pro její 

kvalitativně ohodnocený výstup a širokou a poměrně snadnou aplikovatelnost na mnoho 

odvětví a směrů lidské činnosti a subsystémů. Jinou metodu používanou v bezpečnostní praxi, 

jako je třeba analýza souvztažnosti nelze úspěšně použít, protože jednotlivá nekontrolovaně 

rozšířená biologická agens sice mají společné vyústění v podobě nákazy, ale vzájemně se 

nijak výrazně neovlivňují a nelze tedy určit aktiva a pasiva systému, jak je tomu právě u 

analýzy souvztažnosti. Podobně analýzy založené na rozvíjení událostí, jako jsou analýzy 

FTA a ETA nejsou v tomto případě vhodné pro své charakteristické zaměření a výstupy. 

Analýza FMEA je analýzou možností poruch a jejich následků.  Metoda zkoumá 

jednotlivé události ovlivňující bezpečnost, nebo bezpečný stav z různých hledisek a 

kvalitativně tato rizika hodnotí. Pomocí této metody přesně riziko ohodnotíme a přidělíme mu 

číselnou hodnotu. Podle číselné hodnoty, která označuje míru daného rizika, se dá dobře 

posoudit v jakém vztahu je k celku a zvážit, do jaké míry by byla negativní událost závažná 

v případě jeho vzniku. Rizikové číslo, které je právě tím indikátorem, kterým se určí 

nejzávažnější poruchy, se vypočte na základě kombinace tří faktorů. A to na základě 

pravděpodobnosti vzniku a existence rizika, závažnosti následků rizika a odhalitelnosti 

daného rizika. Po vyhodnocení všech jevů a přiřazení číselných hodnot, můžeme sestavit 

tabulku nebo seznam, který nám názorně a přehledně zobrazí jevy vzestupně podle jejich 

rizikovosti. [2] 

V případě ohodnocení biologických agens podle jejich nebezpečnosti pro lidstvo 

v případě biologického teroristického útoku použijeme stejnou metodiku, ale faktory budou 

mírně odlišné. Zde je třeba mít na paměti, že nehodnotíme rizika, nýbrž biologický materiál, 

který má potenciál působit škody. Se změnou charakteru předmětu hodnocení, musíme 

odpovídajícím způsobem změnit i faktory, které látku, resp. nebezpečnost látky vyjadřují.  
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Číslo, které nám indikuje nebezpečí zneužitelnosti, se vypočte z rovnice: 

I  N  P  Z ××=           (1) 

Legenda k výpočtům 

Neznámá Vysvětlení 

P Pravděpodobnost použití B–agens 
N Následky pro populaci 

I Infekčnost látky, jak snadno nákaza přechází z jednoho subjektu na druhý 

Z Index zneužitelnosti látky 

 

 S ohledem na to, budou tabulky a číselné škály voleny následovně: 

Tabulka 2: Pravděpodobnost použití B–agens, analýza FMEA 

P Pravděpodobnost použití b agens 

1,2 Nahodilá 

3,4 Nepravděpodobná 

5,6 Méně pravděpodobná 

7,8 Pravděpodobná 

9,10 Velmi pravděpodobná 

Pravděpodobnost vychází z faktů, jak je daná látka v přírodním prostředí přístupná, jak 

složitý je proces extrahování, skladování a transportu atd. 

Tabulka 3: Závažnost následků, analýza FMEA 

D Závažnost následků 

1,2 Sporadický výskyt příznaků, žádné úmrtí, vymizení nákazy 

3,4 Příznaky ve větší míře, žádné úmrtí, zneschopnění části obyvatelstva 

5,6 Zneschopnění většinové části obyvatelstva, ojedinělá úmrtí 

7,8 Úmrtí méně než 50 % pacientů 

9,10 Úmrtí více než 50 % pacientů 

Index závažnosti stoupá se smrtností dané B–agens. 
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Tabulka 4: Infekčnost B–agens, analýza FMEA 

I Infekčnost b agens 

1,2 
Účinná dávka 50 000  více mikroorganismů, nestabilní ve volném prostředí, 

velmi snadné šíření 

3,4 
Účinná dávka 10 000 50 000 mikroorganizmů, relativně stabilní ve volném 

prostředí, snadné šíření  

5,6 
Účinná dávka 1000 10 000 mikroorganizmů, stabilní ve volném prostředí, 

nesnadné šíření 

7,8 
Účinná dávka 100 1000 mikroorganizmů, stabilní ve volném prostředí 

v řádech měsíců, velmi omezené šíření 

9,10 
Účinná dávka 10 100 mikroorganizmů, velmi stabilní ve volném prostředí 

po mnoho let, omezené šíření 

Vzestupně dle množství účinné látky klesá index infekčnosti. Se stabilitou látky ve 

volném prostředí infekčnost stoupá a se schopností šíření se infekčnost vzhledem 

k požadavku omezeného šíření mění.  

Biologických látek vstupujících do analýzy je 10. Jsou to látky, které byly, nebo které 

je možno zneužít k biologickým teroristickým útokům. Jednotlivá agens jsou popsána 

v Příloze č. 6, a dále jsou uvedeny pouze údaje, které mají přímou souvislost s analýzou.[25] 

Pravé neštovice (Poxvirus variolae) 

 Vzhledem k tomu, že Pravé neštovice usmrtily miliony lidí, je zde možnost, že by 

virus mohl být získán z hromadných hrobů. 

 V současné době se materiál Pravých neštovic vyskytuje pouze v laboratořích 

v Americe a Rusku, které jsou kontrolovány a registrovány Světovou 

zdravotnickou organizací (dále jen WHO). Právě pro podezření, že by mohl být 

virus kdesi ve světě tajně přechováván, se zničení vzorků stále oddaluje kvůli 

případné potřebě vyrobit protilátky. 

 Úmrtnost obyvatel, kteří onemocněli touto chorobou, dosahovala na některých 

místech až 90%. 

 Inkubační doba je 7 – 17 dní. Během této doby se pacient cítí normálně, nemá 

žádné příznaky a není infekční.  

 Účinná dávka potřebná k vyvolání onemocnění u člověka je 10 – 100 organismů. 

 Nemocný vylučuje virus ve slinách a sekretech dýchacích cest, moči, stolici, 

slzách a potem či kožním mazem. K přenosu tedy v praxi dojde dotykem, nebo 

inhalací aerosolu ve vzduchu. Hmyz nehraje v přenosu žádnou roli. 
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 Odhaduje se, že by jeden pacient nakazil v průměru více než 10 dalších osob. 

 Pravými neštovicemi může být, byť nepravděpodobně, nakažen i očkovaný člověk. 

Stává se to u lidí s oslabenou imunitou, což u nich způsobuje neschopnost těla 

produkovat protilátky. 

 Virus je velmi odolný vůči vlivům vnějšího prostředí.  

Mor (Yersinia pestis) 

 Doposud se mor vyskytuje na několika místech na světě v přírodním prostředí. 

 Pomocí moderních metod a vědeckých postupů je možné zrekonstruovat DNA 

bakterie moru ze zemřelých lidí nebo zvířat. 

 V místech, kde se mor vyskytuje, je dostupné preventivní očkování. Ve větší míře 

jsou dostupná i účinná antibiotika. 

 Úmrtnost nakažených dýmějovým morem je při lékařském ošetření až 60 %. 

 Neléčený plicní mor má až 90 % úmrtnost.  

 Přenos dýmějového moru se děje pomocí vektorů jako jsou blechy, krysy a 

podobní živočichové. Přenos je možný, ale méně pravděpodobný těsným 

kontaktem s nemocnými zvířaty. 

 Plicní forma moru může vzniknout z neléčeného moru dýmějového a jeho přenos 

mezi jedinci je možný kapénkovou infekcí z nemocného člověka, vzácně i 

rezervoárového zvířete. 

 Inkubační doba je 2 – 8 dní. 

 Účinná dávka je 100 až 500 organizmů. 

 Bakterie moru je ve volném prostředí stála po dobu přibližně jednoho roku. Na 

slunci a vystavená UV záření vydrží podstatně méně. 

Cholera (Vibrio cholerae) 

 Vibrio cholerae je podle posledních průzkumů běžným mikrobem povrchových 

vod.  Je součástí zooplanktonu a fytoplanktonu, kde se množí a přežívá. Klima 

ovlivňuje množství planktonu a tím pádem i množství bakterií cholery.  

 Dostupné je očkování, které není striktně vyžadováno kvůli relativně krátké době 

ochrany a ne příliš vysoké účinnosti tohoto očkování.  

 Léčba spočívá v podávání antibiotik s důslednou rehydratací organizmu. 
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 Úmrtnost nakažených je v případě epidemie nebo pandemie v rozvojových zemích 

až 50%. 

 Při rychlém a dobře organizovaném lékařském ošetření umírá kolem 0,75% 

pacientů.  

 Přenos cholery se děje znečištěnou vodou a potravinami, stolicí, nebo zvratkami 

nemocného.  

 Inkubační doba trvá 1 – 3 dny. 

 Účinná dávka je 10 – 500 organismů. 

 Bakterie cholery jsou ve volném prostředí silně nestabilní. 

Antrax (Bacillus Anthracis) 

 Antrax je onemocnění dobytka a jiných hospodářských zvířat. Navzdory faktu, že 

v současnosti v civilizovaných zemích je výskyt minimální a kontrola kožešin 

nebo vlny je důkladná, je v rozvojových zemích, zvláště v zemích Afriky a 

Blízkého Východu výskyt Antraxu pravděpodobný na zemědělských a 

laboratorních polích. Pravděpodobná je tedy i možnost umělého namnožení těchto 

bakterií, nebo spór bakterií. 

 Úmrtnost u nejzávažnější plicní formy nemoci je téměř 100%. 

 Antrax je vysoce infekční. Přenos nemoci se děje nejčastěji alimentárně, čili 

pozřením kontaminované potravy či jiného materiálu, ale i kůží nebo vdechnutím. 

 Možné je interhumánní šíření. 

 Inkubační doba je  1 – 6 dní. 

 Účinná dávka je 10 000 50 000 spór. 

 Bakterie Bacillus Anthracis tvoří spóry, a tak je schopna přežít dlouho a pro ni 

v nepříznivém prostředí a je tak stabilní po mnoho let. 

Ebola (Filovirus Ebola) 

 V přírodě se viry hemoragických horeček nacházejí u zvířat. Původce viru není 

stoprocentně znám, podezření je pouze na některé druhy antilop a netopýrů. 

Izolovat vir Ebola ze zvířat nebo nemocných je prakticky možné. 

 Neexistuje stoprocentně účinná protilátka. Proti Ebole neúčinkují žádná známá 

virostatika, nebo účinkují velice málo. 

 Úmrtnost pacientů na nejnebezpečnější kmen Eboly je až 90 %. 
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 Infikovat se dá např. stykem s mrtvolou takového zvířete, bodnutím infikovaným 

hmyzem nebo kousnutím infikovaných hlodavců. 

 Z člověka na člověka se virus přenáší přímým stykem s tělními tekutinami a 

výměšky nemocného. Např. krví, slinami, exkrementy. 

 Inkubační doba je 2 – 6 dní. 

 Účinná dávka je 10 – 100 organizmů. 

 Vir Eboly je v běžných venkovních podmínkách poměrně nestabilní.  

SARS (human pneumonia associated coronavirus) 

 Koronavirus způsobující SARS byl v průběhu výzkumů objeven u různých druhů 

zvířat, zejména u cibetek, jezevce a mývala. 

 Terapie spočívá v podávání kombinací různých antivirotik ve specifickém složení, 

dále je nutná prevence a profylaxe. 

 Úmrtnost je 10 – 15 %, větší závažnost je u pacientů nad 40 let.  

 Přenos nemoci SARS se děje kapénkovou infekcí. Virus se dá šířit vzduchem a 

nemoc se nejčastěji přenáší na člověka z předmětů infikovaných sekrety dýchacích 

cest, exkrementy apod. a mezi lidmi navzájem. Nejčastější místa, kde dochází 

k přenosu viru, jsou oči, uši, nos, ústa nebo sliznice.  

 Průměrná inkubační doba je 3 až 5 dní.  

 Na předmětech může virus přežívat několik hodin až několik dní. V moči nebo 

stolici virus přežije maximálně 4 – 5 dní. 

 V inkubační době k přenosu viru nedochází. 

Tularémie (Francisella tularensis) 

 Tularémie se vyskytuje u volně žijících zvířat. Prvotně jsou ohrožena zvířata jako 

hlodavci, zajíci, krtci či ondatry. Rezervoárem nemoci jsou klíšťata a hmyz.  

 Terapie, při které se podávají kombinace léků, trvá 2 – 3 týdny. 

 Smrtnost je asi 5% u neléčených pacientů. 

 Infekční dávka potřebná k vyvolání infekce je závislá na způsobu infekce. 

K nákaze vdechnutím postačí 10 – 50 mikroorganizmů.  

 Inkubační doba bývá dlouhá 2 – 15 dní. 

 Výdrž bakterií ve volném prostředí je velice vysoká. Jsou stabilní po dobu několik 

měsíců. V tělech uhynulých zvířat mohou bakterie přežít 4 – 5 měsíců. 
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 Nakažení je možné kousnutím infikovaným klíštětem, vdechnutím aerosolu nebo 

požitím kontaminované vody nebo potravin.  

Brucelóza (Brucella melitensis) 

 V přírodě se bakterie brucelózy vyskytují u zvířat, jako jsou přežvýkavci, prasata 

nebo psi.  

 Léčba spočívá v podávání kombinace antibiotik.   

 Smrtnost se pohybuje do 5 %. 

 K přenosu dochází přímým stykem s infikovanými zvířaty, nebo alimentární 

cestou požitím kontaminované potravy z infikovaných zvířat, nebo požitím mléka 

z těchto zvířat. Přenos brucelózy je možný i vzduchem aerosolem. 

 Nemoc se mezi lidmi nepřenáší, nebo je přenos maximálně extrémně vzácný. 

 Inkubační doba je 1 – 8 týdnů. 

 Účinná dávka je 10 – 100 mikroorganizmů. 

 Stabilita bakterií ve volném prostředí je velmi vysoká. 

Břišní tyfus (Salmonella typhii) 

 Původcem je bakterie Salmonella typhii, která napadá výhradně člověka a množí 

se a přežívá ve střevech bacilonosiče. 

 Léčba probíhá podáváním antibiotik. Vakcína, ačkoliv není 100% účinná, je široce 

dostupná. 

 Na břišní tyfus zemřou v průměru necelá 4 % nemocných.   

 Přenos této bakterie probíhá buď přímo od nemocného člověka či bacilonosiče.  

 Nemoc se na člověka přenáší tzv. fekálně orální cestou. Nejčastěji je to požitím 

kontaminované vody fekáliemi nakaženého člověka či zvířete. Další možností 

přenosu na člověka je požití kontaminované potravy ze zvířete, které se předtím 

rovněž nakazilo fekálně orální cestou.  

 Inkubační doba propuknutí břišního tyfu je od 5 dní do 3 týdnů. 

 Účinná dávka se uvádí 10 – 100 mikroorganizmů.  

 Bakterie vykazují velkou stabilitu v kontaminované vodě, a to několik měsíců. 
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Botulismus (Clostridium botulinum) 

 Bakterie Clostridium botulinum přežívá v půdách, z nichž může být poměrně 

snadno izolována. Ulpí tak snadno na zelenině, plodinách atd. 

 Terapie se musí zahájit včas antitoxinem. 

 Úmrtnost neléčených osob se pohybuje okolo 65 %. 

 Nešíří se stykem mezi lidmi.  

 Alimentárně se Botulotoxin do těla často dostane při požití nedostatečně tepelně 

upravené vody, jinak Botulismus vzniká po požití čehokoliv, na čem ulpěly spóry 

bakterie. 

 Inkubační doba je 6 hodin až 3 dny. 

 Množství Botulotoxinu, které je schopně vyvolat smrt je velmi malé. Uvádí se 0,5

1 ng na kilogram tělesné váhy. 

 Bakterie Clostridium botulinum zaniká při teplotě 85°C a je anaerobní. To 

znamená, že kyslík je pro ni jed. Zamořená oblast rozprášeným Botulotoxinem by 

byla do 24 hodin opět bezpečná. 

Tabulka 5: Hodnocení rizik, analýza FMEA 

B agens P D I Z 

Antrax 9 10 10 900 

Mor 9 9 8 648 

SARS 8 6 8 384 

Pravé neštovice 7 10 5 350 

Ebola 7 8 6 336 

Tularémie 7 5 5 175 

Botulotoxin 8 9 2 144 

Brucelóza 7 5 4 140 

Břišní tyfus 6 4 5 120 

Cholera 4 7 4 112 
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VYHODNOCENÍ ANALÝZY A ZÁVĚR 

Z tabulky seřazených B–agens je patrné, že pro účely bioterorismu se jeví 

nejvhodnější Antrax, poté mor a SARS. Na koci tabulky se nachází cholera, která se 

vyznačuje nejmenším indexem zneužitelnosti, hlavně díky velice nízké stabilitě ve volném 

prostředí, velice krátkou inkubační dobou a průběhem. Pro lepší názornost je uveden i graf 

v obrázku 3, který uvádí související fakta.  

 

Obrázek 3: Poměry faktorů jednotlivých B – agens, analýza FMEA, vlastní práce 

Analýza a bodové ohodnocení jednotlivých faktorů hodnotících biologická agens bylo 

provedeno ve vší objektivitě a tak, aby se co možná nejvíce přibližovalo skutečnému stavu. 

Ovšem s přihlédnutím, že pro mnoho případů rozsáhlých nákaz nemáme příklad v historii a 

chybějí tak jednoznačná data, berme údaje vycházející z analýzy spíše jako návrh, nikoliv 

jako univerzálně platný výsledek.[1][3][4][5][7][8] 
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6 Modelová studie rozšiřitelnosti nákazy 

Průběhu let minulých lidstvo zažilo poměrně dost epidemií a pandemií a ví, jaké 

mohou napáchat za škody. Jako příklad mohou být uvedeny epidemie moru nebo cholery. 

Postupem času se objevují nové infekční nemoci, jejich různé mutace a i cílené modifikování 

a také stále větší obavy ze zneužití těchto látek. A tak lidé přemýšlejí o situacích, kdy by 

skutečně došlo k rozšíření infekční nemoci, a vytvářejí si nástroje, které umožňují takové 

události více či méně přesně nadefinovat. Předmětem následujících kapitol bude nasimulovat 

průběh nákazy v prostoru letištního terminálu v Praze – Ruzyni a následně ve světě, na jejímž 

základě by se daly určit počty ztrát a rozsahy škod na životech.[12] 

6.1 Model SIR 

Model SIR je jednou z nejstarších metod pro modelování epidemií. Touto metodou se 

dá dobře namodelovat nejen dynamika epidemie, jako jsou epidemie nemocí chřipky, AIDS, 

moru nebo cholery, ale i dynamika ekonomiky, dopravy atd. Dále se budeme zabývat 

modelem aplikovaným na biologické agens. Model SIR je také asi nejčastěji studovaný, a nic 

nebrání jeho použití v oblasti ochrany osob a majetku.  

Důvod, proč je model SIR tak univerzální a aplikovatelný na různé infekční nemoci je 

fakt, že základní abstraktní struktura je vždy podobná. Základem je princip pro přechod mezi 

zdravotními stavy, do kterých je populace rozdělena. Mezi stavy S (Suspectible= zdravý a 

náchylný k nemoci), I (Ill/Infective= nemocný a infekční) a R 

(Recovered/Removed/Resistand= mrtvý, uzdravený a odolný). Rychlost a mocnost přechodů 

z jedněch stavů do druhých závisí na faktoru β, který vyjadřuje infekčnost nemoci a na 

faktoru γ, který vyjadřuje úmrtnost. Mechanismus průběhu epidemie v rámci modelu je 

uveden na obrázku č. 4.  

 

Obrázek 4: Model SIR, vlastní práce 



 38

Pro účely modelování následující situace bude použit tzv. matematický model SIR, 

rozšířený o parametr D (Dead= mrtvý), který bude vyčleněn z parametru R. Vedle 

matematického modelu je možno použít ještě model s agenty v prostoru nebo modelu na síti. 

V obou posledních případech je vygenerován grafický výstup, který znázorňuje vazby a lidské 

ztráty v čase. [17] 

6.2 Charakteristika B – agens 

Pro studii dynamiky epidemie bylo vybráno infekční onemocnění SARS, v návaznosti 

na výsledky patrné z kapitoly 5.5.4 Analýza biologických agens z hlediska nebezpečí jejich 

zneužitelnosti. V této stejné kapitole byla uvedena známá fakta o SARS, proto budou dále 

uvedeny ve stručnosti pouze potřebné a důležité údaje.   

 Zdrojem nákazy je nemocný. Přenos se děje kapénkovou infekcí, přímým i 

nepřímý kontaktem, není vyloučen vzdušný a fekálně orální přenos. 

 Infekčnost je až 80%, vnímavost je všeobecná. 

 Smrtnost je v různých destinacích jiná a záleží na věku pacienta. V průměru se 

uvádí 10 – 15%. 

 Ve volném prostředí virus přežívá několik dnů.  

 Dle WHO jeden nemocný SARS může nakazit v průměru 2 – 4 osoby. Tento údaj 

závisí na prostředí a hustotě zalidnění. 

 Průměrná inkubační doba je 3 – 5 dní. 

 V inkubační době k přenosu viru nedochází. 

6.3 Charakteristika transportního uzlu 

Do výpočtů vstupují data, která odpovídají skutečnosti pohybu osob a dopravních 

prostředků na mezinárodním letišti Praha – Ruzyně. [18] 

 12 milionů odbavených cestujících ročně. 

 Průměrně 490 vzletů a přistání letadel denně. 

 Průměrně 34 tisíc přilétajících a odlétajících cestujících denně. 

 Lety jsou obchodní, transferové (přestupové) a charterové (odpovídají zvoleným 

letovým řádům). 

 Lety jsou směřovány do 125 destinací celkem 48 leteckými společnostmi. 
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6.4 Teoretická východiska 

V modelové situaci budou uvažovány dva vývojové proudy událostí. Prvně bude 

zvažován vznik epidemie v letištním terminálu s pevným počátečním počtem osob, který bude 

odpovídat počtu zaměstnanců, kteří pracují v prostoru terminálu a tvoří tedy nepohyblivou 

část osob a následně bude zvažována situace, kdy se virové onemocnění rozšíří za hranice ČR 

prostřednictvím letecké dopravy a zde se počet osob startujících epidemii vypočte na základě 

dále uvedených údajů a vzorců. Pro výpočet jsou zohledněny varianty zimního a letního 

letového řádu. [12] 

V prvním případě bude použit model SIR, pro nějž je charakteristické: 

 Jedinec může onemocnět maximálně jedenkrát. Po průběhu nemoci zemře, nebo se 

uzdraví a stává se vůči nemoci imunní. 

 Populace má konstantní počet jedinců. Mění se pouze počty lidí dle jejich 

zdravotních stavů. Neuvažuje se migrace nebo rození nových jedinců. 

 Všichni jedinci v dané populaci jsou ohroženi stejně a všichni infikovaní jsou 

stejně infekční. 

 Pravděpodobnost setkání jakýchkoliv dvou jedinců v dané populaci je stejná. 

6.5 Vztahy využité v modelové situaci 
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β⋅= 1tt SI           (6) 

γ⋅= 1tt ID           (7) 

tD−= 1tt IR           (8) 

Legenda k výpočtům 

Neznámá Vysvětlení 

SD Počet odlétajících osob ve zvažovaný časový úsek (cestující a posádka letadla) 

SA Počet přilétajících osob ve zvažovaný časový úsek (cestující a posádka letadla) 

Sw Počet necestujících osob, které setrvávají v letištním terminále ve zvažovaný 
časový úsek (osoby vyprovázející, nebo čekající na své blízké) 

S0  Celkový počet osob přítomných v letištním terminále ve zvažovaný časový úsek  

f,f´,f´´ Počet příletů a odletů ve zvažovaný časový úsek 

u Koeficient zaplnění letadla (obsazenost letadla) [%] 

w Koeficient, který vyjadřuje zastoupení necestujících osob vyskytujících se 
v letištním terminále (osoby vyprovázející nebo čekající na své blízké) [%] 

St Počet zdravých a náchylných osob v čase t 

It Počet infikovaných osob v čase t 

Dt Počet mrtvých osob v čase t 

Rt Počet uzdravených osob v čase t 

β Koeficient infekčnosti [%] 

γ Koeficient úmrtnosti [%] 

t Uvažovaná doba [dny] 

Poznámka 1: Za daný časový úsek je př výpočtech považována doba 12 hod. (viz. níže) 

Poznámka 2: Výsledné hodnoty jsou zaokrouhlovány směrem nahoru 

[12] 
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6.6 Modelová situace 

V 11 hod. je v prostoru letištního terminálu útočníky rozmístěn na několika místech 

virus nemoci SARS. Umístění záleží na členitosti letištního terminálu a není pevně 

definováno, ale předpokládejme uložení biologického materiálu na několika pevných 

stanovištích. K rozšíření viru rovnoměrně po letištním terminálu je potřeba jedna hodina, aby 

se virus smísil se vzduchem a vytvořil kontaminovaný aerosol, k čemuž přispívá fluktuace 

vzduchu, pohyb osob atd. V čase t = 0, tedy v 12 hod. je okamžik, kdy začíná námi uvažovaná 

výpočtová situace. Ve výpočtu budeme zvažovat pouze časový úsek prvních 12 hodin, tzn. 

rozmezí mezi 12.00 – 24.00 hod.  

VARIANTA A (zimní letový řád): 

Kromě varianty A, která počítá s menším obsazením letadel i s menším počtem letů 

z důvodu ročního období nepříznivého pro turistické cestování, bude uvedena i varianta B pro 

letní letový řád. Podle zimního řádu se létá od konce desátého měsíce až do konce třetího 

měsíce následujícího kalendářního roku. Hodnota udávající počet zaměstnanců přítomných 

v letištním terminálu v zimním období je dle zdrojů stanovena na 1000.  

V následující tabulce budou zobrazeny hodnoty, které odrážejí průběh epidemické 

situace uvnitř terminálové budovy a počáteční hodnota je tedy 1000. V prvním řádku je člen 

St, který udává počet zdravých osob a náchylných k nemoci (S) v daný časový okamžik (t), 

v dalším řádku It, kde je uveden počet infikovaných osob, kteří se vyčlení z osob zdravých. 

Infikované osoby (I) se z osob zdravých přetransformují až v následující časový úsek (t+1), 

protože po čas inkubační boby nemoci, která u SARS činí 5 dní, se neprojevují příznaky a 

jedinec není infekční. V další časový úsek se z již infikovaných osob stanou osoby uzdravené 

(R), nebo osoby mrtvé (D), což vyjadřují členy Rt a Dt. [12] 
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Tabulka 6: Průběh epidemie v letištním terminálu, výpočty, VARIANTA A 

t 0 5 10 15 20 25 30 

S(t) 1000 200 40 8 2 1 … 

I(t) 0 800 160 32 7 2 1 

D(t) 0 0 120 24 5 1 1 

R(t) 0 0 680 136 28 6 1 

Rk 0 0 680 816 844 849 850 

Dk 0 0 120 144 148 149 150 

 

Hodnoty uvedené v 6. a 7. řádku tabulky jsou Rk a Dk. Ty je nutno znát pro 

vygenerování grafu průběhu epidemie a udávají kumulativní souhrny hodnot Rt a Dt. 

 

 

Obrázek 5: Průběh epidemie v letištním terminálu, graf, VARIANTA A, vlastní práce 

VARIANTA B (letní letový řád) 

Platnost letního letového řádu je od konce třetího do konce desátého měsíce 

kalendářního roku. Letní letový řád je charakteristický větším počtem vypravovaných a 
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přijímaných letů a větší hustotou zalidnění terminálu z důvodu kulminace turistické dopravy 

v letním období. I počet personálu je z těchto důvodů vyšší. Počet zaměstnanců je v letním 

období dle zdrojů 1150. 

Rovněž budou vypočteny hodnoty St, It, Rt, Dt, Rk a Dk, sestavena tabulka těchto 

hodnot. Z důvodu malých odchylek ve výpočtech graf hodnot vypadá téměř stejně jako u 

varianty A, a může být proto vynechán.[12] 

 

Tabulka 7: Průběh epidemie v letištním terminálu, výpočty, VARIANTA B 

t 0 5 10 15 20 25 30 

S(t) 1150 230 46 10 2 1 … 

I(t) 0 920 184 37 8 2 1 

D(t) 0 0 138 28 6 2 1 

R(t) 0 0 782 157 32 7 2 

Rk 0 0 782 939 970 975 977 

Dk 0 0 138 166 171 172 173 

 

DALŠÍ PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ UDÁLOSTI: 

Nastíněná modelová situace doposud zpracovává vývoj epidemie v prostoru letištního 

terminálu, a tedy v uzavřeném prostoru s konstantní danou velikostí populace. Je ovšem 

pravděpodobné, že nákaza bude v prvních dnech rozšíření nemoci zavlečena i do letadel a 

následně rozšířena i na letištích různě po světě. Výpočty budou rovněž dvojí pro dva letové 

řády. Teoretické předpoklady pro obě varianty jsou v tabulkách 8 a 9. 
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Tabulka 8: Zvolené vstupující hodnoty, VARIANTA A 

Označení (popis) Hodnota 

S1=S2 (kapacita letadla na odletu/kapacita letadla na příletu) 126 

f´ (počet odletů) 104 

f´´ (počet příletů) 110 

u (obsazenost odletů/obsazenost příletů) 60%= 0,6 

w 30%= 0,3 

β 80%= 0,8 

 

Většina letadel pohybujících se na letišti Praha  Ruzyně má kapacitu 120 cestujících + 

6 členů posádky. Hodnota indexu u, který odráží obsazenost letadel na příletu a odletu je pro 

zimní období zvolen 0,6. Index, který udává poměrnou část osob, která čeká na přilétající 

osoby, nebo doprovází odlétající osoby je pro zimní období stanoven na 0,3. Tzn., že na 30 % 

cestujících připadá jedna osoba.[12] 

 

Tabulka 9: Zvolené vstupující hodnoty, VARIANTA B 

Označení (popis) Hodnota 

S1=S2 (kapacita letadla na odletu/kapacita letadla na příletu) 126 

f´ (počet odletů) 145 

f´´ (počet příletů) 138 

u (obsazenost odletů/obsazenost příletů) 70%= 0,7 

w 30%= 0,3 

β 80%= 0,8 

 

Jako počáteční počet infikovaných jedinců S0, kteří startují epidemii, se vypočte dle 

vztahů 2 – 5. Pro variantu A vypadá výpočet následovně: 

78636,0126S
104

11
1D =⋅=⋅= ∑∑

′=

=

ff

f

uS  



 45

83166,0126S
110

11
2A =⋅=⋅= ∑∑

′′=

=

ff

f

uS  

48543,06,01266,0126)(S
104

1

110

11
2

1
1 =⋅








⋅+⋅=⋅








⋅+⋅=⋅+= ∑ ∑∑∑

′′=

=

′=

=

wuSuSwSSw
ff

f

ff

f
AD

 

21033S
1

2
1

1
1

2
1

10 =⋅







⋅+⋅+⋅+⋅=++= ∑∑∑∑

′′=

=

′=

=

′′=

=

′=

=

wuSuSuSuSSSS
ff

f

ff

f

ff

f

ff

f
wAD

 

U varianty B je princip výpočtu stejný, pouze vstupující hodnoty jsou rozdílné, jak 

dokládají tabulky 8 a 9. 

32450S0 =  

Dále lze nárůst počtu nemocných obecně vyjádřit vztahem 
x5SI 0t ⋅= , kde x je 5–

ti denní cyklus. Pro zjištění počtu úmrtí na daný virus lze aplikovat vzorec (7). Dle WHO by 

k rozšíření nemoci SARS v populaci docházelo v poměru 2 – 4 nových infekcí na každého 

nemocného. Pokud tento údaj zvýšíme na 5 nově nakažených, bude lépe vystihovat hustotu 

zalidnění v dopravním uzlu.  

 

Tabulka 10: Průběh epidemie ve světě, výpočty obou variant 

t 0 5 10 15 20 25 

I(t) 0 S0 . 5
1 S0 . 5

2 S0 . 5
3 S0 . 5

4 S0 . 5
5 

I(varianta A) 0 105165 525825 2629125 13145625 65728125 

I(varianta B) 0 162250 811250 4056250 20281250 101406250 

D(t) 0 0 I(t 1) . 0,15 I(t 1) . 0,15 I(t 1) . 0,15 I(t 1) . 0,15 

D(varianta A) 0 0 15775 78874 394369 1971844 

D(varianta B) 0 0 24338 121688 608438 3042188 
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Uvedené hodnoty infikovaných a zemřelých osob lze graficky vyjádřit. 

 

Obrázek 6: Průběh epidemie ve světě, graf, vlastní práce 

 

t = 0: 

Při zvažované situaci biologického útoku by mohly nastat s největší pravděpodobností 

dvě situace. Panika by mezi lidmi nezačala ihned. V případě, že by byl zdroj biologické látky 

po čase 1 hodiny odhalen a odstraněn, vznikl by kontaminovaný aerosol, který by se 

rovnoměrně rozšířil v prostoru terminálu. Prováděly by se první testy a izolace lidí, kteří přišli 

s látkou do kontaktu. Druhý případ by nastal, kdyby útok nebyl odhalen, např. kdyby 

zásobníky látky byly umístěny tak, že by se nedaly při běžném pohybu po terminálu zjistit. 

Vznikl by okem nepostřehnutelný biologický mrak a z důvodu inkubační doby by nebyly 

žádné účinky nemoci zaznamenány. V případě prvním i druhém existuje pravděpodobnost, že 

se látka na oděvech, zavazadlech nebo přímo v organizmu cestujících dostane na palubu 

letadla a odtud do různých míst na světě.  

t = 5: 

Po uplynutí pětidenní inkubační doby by prudce vzrostl počet nemocných a infekčních 

jedinců z důvodu velkého počtu náchylných jedinců, mezi kterými se nemoc šířila v podstatě 
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bez omezení. Onemocnění SARS, jak již bylo uvedeno, má velice vysoký index infekčnosti. 

Může dojít k zastavení letecké dopravy rozhodnutím Orgánu veřejného zdraví, zde 

pravděpodobně WHO. V případě, že by nebyl útok do této doby zpozorován, začíná lékařská 

jednotka provádět prvotní vyšetření a diagnostiku u lidí, kteří začínají trpět příznaky chřipky. 

Z tohoto důvodu může dojít k mylné diagnóze a nemoc se nekontrolovaně šíří dále. Dá se 

předpokládat, že v důsledku letecké dopravy bude virus již rozšířen po celém světě.  

t = 10: 

Po uplynutí 5 dní trvání nemoci dochází k prvním úmrtím, přidružují se další nemocní 

a rozbíhají se laboratorní vyšetření, neboť příznaky nemoci a vyskytlá úmrtí ukazují na výskyt 

smrtelné nákazy. Po odběrech a výzkumech je SARS identifikován a začínají se na 

nemocných uplatňovány metody léčení a epidemiologických opatření.   

t = 15: 

Od patnáctého dne dále se epidemie v uzavřené populaci letištního terminálu vyvíjí dle 

scénáře, který demonstruje graf na obrázku 5 a ve světě dle obrázku č. 6. Počty jedinců ve 

skupinách dle zdravotních stavů se mění podle uvedených vztahů a jsou uvedeny v tabulkách 

6 a 7. Dá se předpokládat, že ohnisko nákazy je již zřejmé, ale díky velké infekčnosti a 

rychlému průběhu nemoci již nelze v místě vzniku epidemie čekat pozitivnější výsledky. 

Oproti tomu se ve světě počty nemocných a mrtvých mohou od patnáctého dne snižovat 

v důsledku masivních epidemiologických a karanténních opatření a naopak v zemích s nižším 

hygienickým a lékařským standardem se nemoc může šířit dále jako důsledek přirozené 

migrace.  Vedle opatření se v jednotlivých státech vyhlašují krizové a mimořádné stavy dle 

příslušných legislativ.  

 

6.7 Závěr 

Tato modelová studie neposkytuje varianty řešení daného problému nebo návody pro 

odpovědné osoby a orgány, jak v dané situaci postupovat. Poskytuje scénář události při 

provedení biologického útoku v letištním terminálu Praha – Ruzyně v jeho nezměněné 

podobě, resp. nezahrnuje ve výpočtech léčebná a jiná opatření. Taktéž nezahrnuje snižování 

stavů infikovaných a nemocných v důsledku epidemiologických a karanténních opatření, 
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které se dají čekat až od 15. dne průběhu epidemie.  Modelová situace je založena na reálných 

datech kapacit letadel, počtů personálu atd. a na jejím základě můžeme určit, jaký rozsah by 

měl uvažovaný biologický útok v omezené i neomezené populaci. V našem případě, v případě 

vzniku nákazy v prostorech letištního terminálu Praha – Ruzyně, by se v zimě počty 

infikovaných k 25. dni trvání epidemie ve světě vyšplhaly na cca 65 milionů, počet mrtvých 

na cca 2 miliony a v létě by bylo za stejných podmínek nakažených 101 milionů lidí a 

mrtvých přibližně 3 miliony. Tato čísla jsou sama o sobě alarmující a nutí k přemýšlení nad 

biologickou ochranou letiště. V případě nákazy v přímo v prostorech terminálu by epidemie 

v obou variantách letového řádu teoreticky skončila do 30. dne. Je zde předpoklad 

rovnoměrného rozmístění biologické láky nebo stejné vnímavosti k nemoci u všech jedinců, 

kteří se všichni potkávají se stejnou pravděpodobností. Z těchto důvodů by se reálná čísla více 

či méně lišila od uvedených dat. Při použití výše uvedených vzorců pro kapacity osob 

v objektu, pro výpočet infekčních, uzdravených nebo zemřelých osob lze vypracovat další 

modelové situace nejen v tomto odvětví. Jako inspirace může studie sloužit osobám 

odpovědným za plánování prevence a zásahů na události podobného ražení. 
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7 Analýza ohrožení letištního terminálu při útoku biologickou 

látkou 

K analýze ohrožení letištního terminálu jsem vybral analýzu CARVER. Pro své 

specifické zaměření zmiňované analytické metody by se následující analýza dala nazvat 

„metoda výběru cíle pro biologický útok“. CARVER je metodikou výběru cíle, původně 

navrženým speciálními operačními silami Spojených států amerických k určení hodnoty cíle 

pro vojenské útoky. Aplikoval jsem ji tak, aby byla použitelná pro určení míry rizika útoku 

s výskytem biologické látky. Metoda umožňuje na systém nebo subsystém pohlížet očima 

útočníka a pomáhá plánovačům a provozovatelům k identifikaci kritických míst a kritického 

poškození bodů. Toto byl další důvod mého výběru, neboť v duchu připravenosti a předvídání 

událostí se nese celá práce. Pro verifikaci metody CARVER bude aplikována metoda 

Párového porovnávání.[25] 

7.1 Stanovení hranice analýzy rizik 

Metoda CARVER hodnotí stupeň ohrožení cíle z hlediska 6 faktorů. Kritičnosti (C), 

přístupnosti (A), obnovitelnosti (R), zranitelnosti (V), vlivu na obyvatelstvo (E) a 

rozpoznatelnosti (R). Každý faktor lze obodovat od hodnoty 1 – 5, přičemž 5 představuje 

z pohledu útočníka nejvýhodnější a z pohledu obránce nejkatastrofálnější scénář. Pro výpočet 

zranitelnosti cíle se hodnoty faktorů sečtou. V aplikaci se budou posuzovat jednotlivé možné 

způsoby bioteroristického útoku na vybraných místech. Kritériem vyhodnocení analýzy je 

zde, stejně jako u analýzy FMEA, výše bodového hodnocení. Vstupy přesahující hodnotu 20 

bodů představují nepřijatelnou mírou rizika útoku a je třeba se na ně zaměřit.[25][44][45] 

 Kritičnost (Criticality) znamená význam pro systém, podsystém, celek nebo součást a 

závisí na rychlosti a stupni poškození cíle nebo jaké procento produkce je poškozením cíle 

ovlivněno. V aplikaci bude výše faktoru kritičnosti záviset na procentu ohrožené populace. 

Např. procento infikovaných při použití kontaminovaného aerosolu bude nepochybně vyšší, 

než procento zasažených od stacionárního zdroje ve smyslu povrchové kontaminace.  
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Tabulka 11: Kritičnost cíle, analýza CARVER 

KRITIČNOST KLASIFIKACE KRITÉRIUM 

Velmi nízká 1 zasaženo 0 – 20 % 

Nízká 2 zasaženo 20 – 40 % 

Střední 3 zasaženo 40 – 60 % 

Vysoká 4 zasaženo 60 – 80 % 

Velmi vysoká 5 zasaženo 80 – 100 % 

Přístupnost (Accessibility) určuje snadnost, s jakou může být cíle dosaženo. 

Přístupnost závisí na schopnosti vniknutí a úniku z místa útoku, na bezpečnostní situaci a na 

nutnosti překonání překážek k cíli. 

Tabulka 12:Přístupnost cíle, analýza CARVER 

PŘÍSTUPNOST KLASIFIKACE KRITÉRIUM 

Velmi nízká 1 Nejpřísnější bezpečnostní opatření 

Nízká 2 CCTV, systémy kontroly vstupu 

Střední 3 FO, přístup veřejnosti po kontrole 

Vysoká 4 CCTV, přístup volný 

Velmi vysoká 5 
Žádná bezpečnostní opatření, přístup 

volný 

Obnovitelnost (Recuperability) měří čas potřebný k zlikvidování zdroje biologické 

látky a jejich bezprostředních účinků.  

Tabulka 13: Obnovitelnost cíle, analýza CARVER 

OBNOVITELNOST KLASIFIKACE KRITÉRIUM 

Velmi vysoká 1 Okamžitá 

Vysoká 2 V řádu několika minut 

Střední 3 V řádu několika hodin 

Nízká 4 Do jednoho dne 

Velmi nízká 5 Více než jednoho dne 

Zranitelnost (Vulnerability) udává, jaká forma útoku biologickou látkou je 

nejzávažnější, resp. jak rychle a spolehlivě se dostává do organismu a působí na zdraví.  
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Tabulka 14: Zranitelnost cíle, analýza CARVER 

ZRANITELNOST KLASIFIKACE KRITÉRIUM 

Velmi nízká 1 
Nesnadný přechod do organizmu; př. 

povrchová kontaminace 

Nízká 2 
Méně pravděpodobné propuknutí 

nemoci; př. pozření 

Střední 3 
Pravděpodobný přechod do organizmu a 
propuknutí nemoci; př. bodnutí hmyzem 

Vysoká 4 
Velmi pravděpodobný přechod do 

krevního řečiště; př. pořezání, pobodání 

Velmi vysoká 5 
Téměř okamžitý přechod do krevního 

řečiště; př. vdechnutí 

Vliv na obyvatelstvo (Effect on Population). Tento faktor udává, jak daná forma 

útoku ovlivní širší mínění vně letiště. Toto je hodně ovlivněno mírou medializace incidentu 

hromadnými prostředky. Dá se ovšem předpokládat, že zpráva o proběhlém útoku infekčním 

aerosolem vyvolá poměrné velkou paniku u široké veřejnosti oproti jiným formám útoku. 

Tabulka 15: Vliv na obyvatelstvo, analýza CARVER 

VLIV NA 
OBYVATELSTVO 

KLASIFIKACE KRITÉRIUM 

Velmi nízký 1 
Žádný psychologický účinek na 

obyvatelstvo vně letiště 

Nízký 2 
Nepatrný psychologický účinek na 

obyvatelstvo vně letiště 

Střední 3 Neovlivní výrazně cestování 

Vysoký 4 
Silný psychologický účinek, výrazný 

úbytek cestujících 

Velmi vysoký 5 Vyvolání strachu a paniky 

Rozpoznatelnost (Recognizability) určuje, jak snadno může být útok odhalen. Toto 

hledisko má určitou podobnost s faktorem rozpoznatelnosti rizika u metody bezpečnostní 

analýzy FMEA.  
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Tabulka 16: Rozpoznatelnost útoku, analýza CARVER 

ROZPOZNATELNOST KLASIFIKACE KRITÉRIUM 

Velmi vysoká 1 Okamžitá odhalitelnost útoku 

Vysoká 2 Snadná odhalitelnost útoku 

Střední 3 Odhalitelná forma útoku 

Nízký 4 Nesnadno odhalitelná forma útoku 

Velmi nízká 5 Neodhalitelný, útok nelze zpozorovat 

[44][45] 

7.2 Identifikace rizik 

Dalším krokem v analýze je určit vstupy, resp. místa v letištním terminálu, kde může 

k napadení biologickou látkou dojít. K takovému logickému utřídění může posloužit aplikace 

grafické analýzy FTA. K identifikaci rizik je třeba znát poměry a uspořádání posuzovaného 

objektu. Je třeba v identifikaci vstupů zahrnout i fakt, že ke stejné formě útoku může dojít na 

různých místech terminálu. Proto bude vstup označen názvem a číslicí, kde číslice bude 

znamenat formu útoku.  [25] 

1 Útok prostřednictvím ventilace kontaminovaným aerosolem. 

2 Útok prostřednictvím kontaminace pitné vody. 

3 Útok prostřednictvím kontaminace potravin např. v přípravně cateringu. 

4 Útok prostřednictvím kontaminovaného vektoru, např. hmyzu. 

5 Útok prostřednictvím kontaminace zavazadel. 

6 Útok prostřednictvím stacionárního zdroje, např. zdroj biologické látky 

v odpadkovém koši. 
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Obrázek 7: Identifikace rizik, analýza FTA, vlastní práce 
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7.3 Hodnocení rizik 

Pokud jednotlivé vstupy posoudíme z uvedených  hledisek kritičnosti, přístupnosti atd. 

a sečteme, vypočteme míry zranitelnosti cíle. [44] 

Tabulka 17: Hodnocení rizik, analýza CARVER 

Potenciální cíle C A R V E R Celkem 

Výdej zavazadel  WC 1 5 3 4 5 5 4 26 
Výdej zavazadel  WC 2 3 3 3 2 3 4 18 
Výdej zavazadel  WC 6 3 3 2 1 4 4 17 
Výdej zavazadel  hala 1 5 3 4 5 5 2 24 

Výdej zavazadel  hala 4 4 3 3 3 4 2 19 
Výdej zavazadel  hala 5 4 3 4 1 5 2 19 
Výdej zavazadel  hala 6 4 3 2 1 4 2 16 

Prst A  WC 1 3 3 4 5 5 4 24 
Prst A  WC 2 3 3 3 2 3 4 18 
Prst A  WC 6 3 3 2 1 4 4 17 
Prst A  hala 1 5 3 4 5 5 2 24 
Prst A  hala 4 4 3 3 3 4 2 19 

Prst A  hala 6 5 3 2 1 4 2 17 

Prst B  hala 1 5 3 4 5 5 2 24 

Prst B  hala 4 4 3 3 3 5 3 21 

Prst B  hala 6 5 3 2 1 4 2 17 

Prst B  restaurant 1 5 3 4 5 5 1 23 

Prst B  restaurant 2 3 3 3 2 3 1 15 

Prst B  restaurant 3 3 3 3 2 4 2 17 

Prst B  restaurant 6 3 3 2 1 4 1 14 

Tranzitní hala  Duty Free Shop 1 5 3 4 5 5 2 24 

Tranzitní hala  Duty Free Shop 6 4 3 2 1 4 2 16 

Třídírna zavazadel 1 2 1 4 5 5 3 20 

Třídírna zavazadel 4 2 1 3 3 4 4 17 

Třídírna zavazadel 5 4 1 4 1 5 4 19 

Třídírna zavazadel 6 1 1 2 1 4 4 13 
Technické místnosti a prostory údržby 1 2 1 4 5 5 3 20 

Technické místnosti a prostory údržby 2 3 1 3 2 3 4 16 

Technické místnosti a prostory údržby 3 2 1 3 2 4 4 16 
Technické místnosti a prostory údržby 4 2 1 3 3 4 4 17 

Technické místnosti a prostory údržby 5 3 1 3 1 4 4 16 
Technické místnosti a prostory údržby 6 2 1 2 1 4 4 14 

Kanceláře leteckých společností 1 5 2 4 5 5 2 23 
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Kanceláře leteckých společností 6 3 2 2 1 4 2 14 
Veřejný prostor  restaurace 1 5 4 4 5 5 2 25 
Veřejný prostor  restaurace 2 3 4 3 2 3 2 17 
Veřejný prostor  restaurace 3 3 4 3 2 4 2 18 
Veřejný prostor  restaurace 6 3 4 2 1 4 1 15 

Veřejný prostor  hala 1 5 5 4 5 5 2 26 
Veřejný prostor  hala 4 5 5 4 3 4 2 23 
Veřejný prostor  hala 6 5 5 2 1 4 2 19 
Veřejný prostor  WC 1 5 5 4 5 5 4 28 
Veřejný prostor  WC 2 3 5 3 2 3 4 20 

Veřejný prostor  WC 6 3 5 2 1 4 4 19 

 

7.4 Verifikace metodou Párového porovnávání 

Metoda Párového porovnávání lze ve své zjednodušené podobě aplikovat na oblast 

bezpečnosti osob a majetku. Jednotlivá rizika, v tomto případě formy útoku porovnává mezi 

sebou z hlediska jejich potenciální účinnosti. Zde slouží jako verifikace analýzy CARVER 

srovnáním povahových skupin ohrožení, kde určí jejich pořadí nebezpečnosti.[25] 

1 
Útok prostřednictvím ventilace 

kontaminovaným aerosolem 
1 1 1 1 1 

  2 3 4 5 6 

2 
Útok prostřednictvím kontaminace pitné 

vody 
2 2 2 2 

  3 4 5 6   

3 
Útok prostřednictvím kontaminace 

potravin 
3 3 3 

  4 5 6 

4 
Útok prostřednictvím kontaminovaného 

pohyblivého vektoru 
4 4 

  5 6 

5 
Útok prostřednictvím kontaminace 

zavazadel 
5 

  6 

6 
Útok prostřednictvím stacionárního 

zdroje   

  

  

 

Aktivita rizika P1 P2 P3 P4 P5 P6 
Počet priorit 5 2 3 4 1 0 

Pořadí 1 4 3 2 5 6 
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7.5 Vyhodnocení a závěr analýz 

Z výsledků analýz CARVER a Párového porovnávání je patrné, že nejrizikovější 

forma útoku je jednoznačně nastražení biologické látky do ventilačního zařízení letiště, a to 

téměř na všech uvažovaných místech terminálu. Možnosti odhalení nebo přístupu se 

v různých formách liší, v zásadě však zůstává riziko skoro stejné z důvodů rovnoměrného 

rozmístění látky rozsáhlým systémem ventilace. K vysokému hodnocení těchto vstupů také 

přispívá nejnebezpečnější forma kontaminace prostřednictvím inhalace aerosolu a stejně 

vysoká pravděpodobnost inhalace každým člověkem, který se v terminále pohybuje. Tato 

pravděpodobnost například snižuje bodové hodnocení vstupům založeným na kontaminaci 

potravin nebo pitné vody, neboť lze předpokládat, že ne každý se rozhodne v prostorech 

terminálu najíst nebo napít užitkové vody. Jelikož je takováto aplikace analýzy CARVER 

nová, neklade si za cíl být zcela bez chyby, spíše ukazuje směr a způsob, jakým by se daly 

stávající metody obohatit pro různé směry vědeckého bádání. Z tohoto důvodu byli při 

určování hodnocení u obou analýz oslovováni odborníci z daného směru zvláště ze SZÚ, 

Univerzity Karlovy, nemocnic a jiných ústavů. Rozsáhlost analýzy Párového porovnávání je 

znatelně menší z důvodu úvahy nad verifikací. Kdyby byly vstupy do analýzy Párového 

porovnávání stejné a ve stejném počtu jako u analýzy CARVER, byla by nežádoucím 

způsobem ovlivněna již zjištěnými výsledky a ty by byly prakticky totožné. Proto byly 

analýze Párového porovnávání podrobeny pouze jednotlivé formy kontaminace a dá se tak 

zjistit, zda výsledky z analýzy CARVER alespoň rámcově odpovídají svým kategoriím. 

Reakce v podobě návrhů řešení při zabezpečování terminálu před biologickým ohrožením 

jsou uvedeny v následující části Návrh inovativního řešení ochrany před biologickými 

látkami.  
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8 Návrh inovativního řešení ochrany před biologickými 

látkami 

Ochrana letiště je velice obsáhlý a komplikovaný úkol. Jak z hlediska rozlohy areálu, 

tak z hlediska jeho komplikovanosti struktury organizace. Letiště je složitou institucí, která 

má za úkol přepravovat velké množství lidí mezi zeměmi a mezi kontinenty a má návaznost 

na další instituce podobné povahy. Dá se říci, že letiště po celé zemi pracují s lidmi, které si 

„vyměňuje“. Proto je nutné řešit ochranu letiště nejen z pohledu vnějšího narušení, kdy 

útočník pronese nebezpečný předmět přes perimetr nebo bezpečnostní kontrolu (Landside), 

ale je potřeba řešit i případ, kdy nebezpečí přichází ve směru přilétajících letadel (Airside).  

Co možná nejúčinnější ochrany je možno docílit pouze skloubením režimové, 

technické a fyzické ochrany v tzv. integrovaný bezpečnostní systém. Jak už bylo zmíněno, 

letiště je velký komplex s obrovským počtem vazeb na různé procesy, proto každá změna 

v organizaci a i řízení bezpečnosti přináší nemalé finanční nároky na uskutečnění. [24][25] 

8.1 Režimová opatření 

Z analýzy ohrožení a výběru cíle z předchozí kapitoly vyplývá, že velká část 

rizikových situací pochází od lidí, kteří mají přístup do veřejných částí letiště a zde uskuteční 

svůj zamýšlený útok biologickou látkou. Nabízí se myšlenka, jak by se riziko takového útoku 

změnilo, pokud by člověk, útočník neměl do těchto míst přístup. 

Pokud bychom chtěli co nejvíce snížit riziko nastražení biologické látky uvnitř areálu 

letiště, konkrétně terminálu 1, museli bychom potenciálnímu útočníkovi zamezit vstup.  

První varianta opatření by se týkala zajištění kontroly vstupu již u hranic, které 

vymezuje plášť budovy. Přístup do letištní haly by měli pouze zaměstnanci letiště, čili 

management, piloti, letušky, ostraha, zaměstnanci cestovních kanceláří, pracovníci pasové 

kontroly a samozřejmě příslušníci PČR a další osoby pracovně svázané s budovou letištní 

haly. Těmto by byly také vydány zaměstnanecké identifikační karty, kterými by se při vstupu 

prokazovali pracovníkům ostrahy. U samotného vchodu do letištního terminálu ještě nelze 

instalovat automatické propustkové zařízení z důvodu nutnosti přístupu aktivních cestujících. 

Bylo by možné těmto cestujícím vydat při koupi letenky jednorázové magnetické karty, 

kterými by se při vstupu do haly prokazovali a pak je při opouštění pasové kontroly 
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odevzdali, ale s takovou mírou spolupráce ze strany zákazníka nelze počítat, ať už z důvodu 

malé nebo žádné schopnosti s těmito prostředky zacházet, nebo z důvodu zavádění příliš 

velkých změn, které by měly za důsledek negativní reakce ze strany veřejnosti. Navíc by se 

omezila možnost cestovat na poslední chvíli, jak jsou někteří lidé jako např. obchodníci 

zvyklí. Ovšem varianta s fyzickou ostrahou u vchodu, která by prováděla vizuální, 

namátkovou osobní kontrolu a typping a profilling a kontrolovala by oprávnění ke vstupu 

v podobě zaměstnaneckého průkazu, letenky nebo předběžného dokladu o koupi cestovní 

letenky by byla při spolupráci veřejnosti a především změnách v organizaci možná. Měla by 

ovšem charakter prevence, protože biologickou látku nelze pouhým pohledem odhalit, navíc 

by mohl mít takovou látku u sebe i cestující. Snížila by se ovšem pravděpodobnost vstupu 

osoby s takovými úmysly.  

Druhá varianta návrhu režimového řešení ochrany letiště před biologickým útokem je 

stejné povahy, ovšem nevyžaduje zamezení vstupu veřejnosti do letištního terminálu zcela. 

Veřejnost, především osoby vyprovázející cestující a osoby, které čekají na přílet blízkých 

osob, by měli do části letištní haly přístup a měli by zajištěn alespoň určitý komfort při trávení 

svého času na letišti. Hranice, kde by byla vyžadována obdobná kontrola vstupu jako u první 

varianty by byla umístěna v určité vzdálenosti před odbavovacími stanovišti. Je třeba si 

uvědomit, že pokud bychom se přiklonili k této variantě, pravděpodobnost umístění zdroje 

biologické útočné látky a jejího rozptýlení by vzrostla oproti variantě první. Lze ovšem 

předpokládat, že by se látka nerozptýlila do takové míry, jako kdyby byla umístěná například 

bezprostředně před stanoviště pasové kontroly, které je situováno hlouběji v terminálu. 

Opatřením, které by do jisté míry řešilo případné rozptýlení látky hlouběji do 

terminálu, by bylo vystavění fyzické zábrany, např. zdi, která by veřejnou část a část pro 

cestující a pro osoby s oprávněním vstupu oddělovala. S tím by ovšem musely být řešeny 

otázky požární ochrany, ventilačních a nouzových cest a především ventilace. Obdobná by 

byla situace u příletů, kde se cestující a veřejnost potkávají, ale zde je tato otázka již částečně 

řešena zdí a posuvnými dveřmi.  
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Obrázek 8: Režimové opatření, VARIANTA 1 a 2, vlastní práce  

I když identifikace rizik a analýza byla v předchozích částech práce primárně 

zaměřena na možnosti kontaminace vnitřního prostoru letiště, resp. terminálu 1, je třeba vzít 

v úvahu i možnost infiltrace patogenní biologické látky na palubu některého z letadel, kdy by 

epidemie nenastala přímo na území ČR, ale byla rovnou zavlečena do různých zemí světa. Pro 

zmírnění takového rizika by mohla být posílena ostraha zapsaných zavazadel, které se 

v třídírně zavazadel více méně pohybují sama na automatických pásech. 

V souladu s odbornou přípravou pracovníků fyzické ostrahy a zdravotnických 

zaměstnanců letiště, která bude zmíněna dále, by mohly být vypracovány jednoduché postupy 

ve formě kartiček s pokyny při identifikaci podezřelého předmětu, které by napomáhaly 

správně a metodicky postupovat a šetřit čas na místě incidentu.  

Možné opatření úzce související s technickou ochranou by mohla být revize a 

přehodnocení všech vývodů klimatizace a ventilace v podobě výpočtů kapacity ventilačního 

zařízení a potřebného objemu vzduchu, zda by byla možná instalace filtrů ULPA tam, kde 

jsou filtry HEPA, nebo kde nejsou žádné. 
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8.2 Technická ochrana 

Společnosti pro vývoj a prodej přístrojů pro analýzu a detekci biologických látek jsou 

z drtivé většiny situovány v zahraničí, konkrétně v USA nebo Kanadě. Jsou poměrně 

nákladné a k naplánování jejich koupě nebo návrhu jejich rozmístění pro účely ochrany 

objektu je třeba postupovat s rozmyslem a znát alespoň rámcově jejich skutečné ceny. Tato 

část vyžadovala poměrně náročnou a zdlouhavou rešerši, protože řada firem z určitých 

důvodů nechce informace týkající se ceny přístrojů zveřejňovat na svých webech nebo 

prospektech. Zde mi posloužily vedle manuálů a ceníků také osobní sdělení a e maily od 

odpovědných pracovníků konkrétních firem, které jsou uvedeny ve zdrojích. [24] 

První varianta v rámci technického řešení spočívá ve výběru takových přístrojů 

z nabídky, které by měly zajistit úspěšnou a plynulou diagnostiku a detekci v místě zásahu 

v případě potřeby bez ohledu na finanční náklady, které budou ovšem uvedeny v tabulce 

nákladů.  

První a včasnou detekci, zda se jedná o potencionálně nebezpečnou biologickou látku, 

by měla zařídit sada pro detekci biologických látek BioCheck. 

Přístroj R.A.P.I.D by měl být ve výbavě biologické skupiny, která by vykonávala 

biologickou analýzu po pozitivním testu na přítomnost biologické látky. 

 Pohyblivé operační jednotky, popř. pracovníci fyzické ostrahy by měli k dispozici 

přenosný přístroj Defender TSR pro flexibilní zásahy a určovaly by místa nákazy. 

Prevenci v podobě monitoringu davu a jejich tělesné teploty by v předem určeném 

období hrozby zavlečení nákazy zajišťovaly termokamery FLUKE TI25. Jedna by byla 

k dispozici zaměstnancům fyzické ostrahy u pasové kontroly při příletu, kde je konstantní a 

kontrolovatelná rychlost pohybu cestujících a jedna by byla pořízena jako rezerva při potřebě 

monitoringu na jiných místech.   
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Tabulka 18: Doporučené technické vybavení, VARIANTA 1 

Název  Množství Cena/ks 

BioCheck 2 200 $ 

R.A.P.I.D 1 55 000 $ 

Defender TSR 1 30 000 $ 

FLUKE TI25 2 126 000 Kč 

Celkem   1 748 600 Kč 

 

V druhé variantě technického řešení budou uvedeny přístroje, které jsou levnější, 

poskytují nižší kvalitu či kvantitu analýz, ale v kombinaci by zajišťovaly dostatečnou odezvu 

na probíhající útok biologickou látkou.  

Přístroj BTA
TM

 Test Strips poskytuje testy na B agens jako je Antrax, Mor, E coli, 

Cholera atd. a do jisté míry může nahradit přístroj specifické detekce. Nevýhoda je nutnost 

přípravy vzorku v kapalné podobě a neschopnost přístroje provádět více analýz zároveň. 

Zařazení přístroje Bio seeq™ Handheld PCR Detector lze operovat na více místech 

zároveň a také částečně kompenzuje ztrátu času při současném používání přístroje BTATM 

Test Strips, ovšem k nahrazení všestrannosti přístroje R.A.P.I.D by bylo vhodné zařadit 

takové přístroje dva. 

Pro měření tělesné teploty lidí v davu může být požito stacionární termokamery TPL 

260 umístěné na vybraném místě. 

Tabulka 19: Doporučené technické vybavení, VARIANTA 2 

Název  Množství Cena/ks 

BTATM Test Strips  1 5 500 $ 

Bio seeq™  2 25 000 $ 

TPL 260 1 40 000 Kč 

Celkem   1 094 500 Kč 

 

Vedle nebezpečí biologického útoku na volném prostranství veřejné haly poukázala 

analýza i na možnost útoku biologickou látkou skrze ventilační systém. První návrh, který by 
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tento problém řešil, by byla instalace filtrů ULPA na vývody klimatizací. Z důvodu menšího 

objemu přisávaného vzduchu těmito filtry by byla jejich instalace prospěšná pouze v místech 

a místnostech menšího výskytu osob jako jsou zasedací místnosti, kanceláře atd., odkud je 

možno takový útok provést. Bezpečnost klimatizačních jednotek by umocňovaly mechanické 

zábranné platformy, které by svým tvarem a konstrukcí znemožňovaly nebo ztěžovaly 

uložení biologicky závadného materiálu. Tyto kryty by bylo možné použít u všech vývodů 

ventilace v rámci prevence. Další návrh je zavedení pravidelných dezinfekcí klimatizačních 

jednotek v týdenních intervalech pomocí roztoků se sporicidním účinkem. Takové přípravky 

a jejich koncentrace jsou uvedeny v Příloze č. 6 

8.3 Fyzická ochrana 

K funkční a plnohodnotné ochraně je třeba skloubit prvky režimové, technické a 

fyzické ochrany. Ani jedna ze tří jmenovaných složek není sama o sobě schopna zajistit 

hladké fungování bezpečnosti jakéhokoliv systému. Na letišti Praha – Ruzyně zajišťují 

fyzickou ochranu státní bezpečnostní složky jako PČR a celní správa, pracovníci najaté 

bezpečnostní agentury a vlastní zaměstnanci letiště (bezpečnostní pracovníci provozovatele 

letiště). [25] 

Obsluha technických prostředků ochrany před biologickými látkami je, jak už bylo 

několikrát zmíněno, poměrně náročná a odborná práce. Proto by měli být osoby pověřené 

k této práci řádně proškoleni. Taková školení zajišťují nebo přímo provádějí výrobci 

příslušných zařízení a testů na B–agens. Kromě nich, zajišťují školení specializované firmy. 

 Velká pozornost by měla být věnována nejenom pracovníkům ostrahy a 

zdravotnickým pracovníkům individuálně, ale měly by se konat setkání a školení zaměřená na 

koordinaci a spolupráci těchto složek. Teoretická příprava by měla být odpovídajícím 

způsobem vyzkoušena ve formě praktických cvičení. Příprava a cvičení by se nemělo týkat 

jen technických věcí, ale i znalostí o možnostech bioterorismu obecně, čili jaké jsou cesty 

kontaminace, jakými způsoby se dají různé B–agens šířit apod. Při útoku biologickou látkou 

je nutné vyhodnotit situaci a v případě nutnosti přijmout rychlá a nekompromisní opatření 

v podobě izolace osob podezřelých z infikování se nebezpečnou látkou, nebo kompletní 

karantény.  
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Kromě odborné a teoretické přípravy je vhodné příslušné pracovníky vybavit 

prostředky individuální ochrany a prostředky pro rychlou o osobní dezinfekci, kterou je 

možno provést na místě.  Pro ochranu dýchacích cest jsou vhodné roušky, proti povrchové 

kontaminaci rukavice, brýle, nebo obleky. 
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9 Závěr 

V prvních částech práce jsem uvedl platné legislativní předpisy v oblasti ochrany před 

biologickými látkami. Tato problematika prodělala podstatný vývoj, ale právní rámec je 

potřeba stále zlepšovat. Oblast týkající se nakládání s patogenními biologickými látkami by 

neměla být za žádných okolností podceňována nebo vykládána různými způsoby a neměl by 

být dopuštěn únik těchto látek z důvodů nedokonalosti právních předpisů. V této části jsem se 

také dotýkal legislativních předpisů týkajících se bezpečnosti civilního letectví.  

V další fázi jsem uvedl přehled vybraných B–agens, které by bylo možné použít 

k účelům vedení boje jak vojenské povahy, tak povahy terorismu. Dále jsem se zaměřil na 

zneužití k účelům terorismu pro jeho protiprávní povahu. Velké množství prací na podobné 

téma uvádí podobný přehled, tato práce však poskytuje přehled B–agens podrobených 

systematické metodě. Tvrzení o nebezpečnosti daných patogenů tak není odhadem nebo 

domněnkou, ale opírá se o uspořádaný systém postupů analýzy.  

Cílem této práce je předvídat a vypracovat scénáře možného biologického útoku 

v prostorech letištního terminálu Praha – Ruzyně. Tento cíl jsem se pokusil naplnit v kapitole 

Analýza ohrožení letištního terminálu při útoku biologickou látkou aplikováním dosud, 

alespoň v České republice, poměrně málo prozkoumané analytické metody CARVER. 

Analýza poukázala na kritická místa v objektu, kde by za jistých podmínek mohlo dojít 

k bioteroristickému útoku. Jelikož se v oblasti ochrany osoba a majetku nevyskytuje metoda, 

která by výhradně a do detailu řešila možnosti biologického ohrožení z pohledu útočníka

teroristy, mohla by vypracovaná metodika posloužit jako podklad a inspirace při dalším 

vědeckém bádání v této oblasti.   

Celá práce se snaží posoudit situaci z pohledu potencionálního útočníka, neboť 

strategie poznat svého protivníka je nepochybně strategie dobrá a slouží plánovačům 

bezpečnosti flexibilně a s jistou časovou úsporou reagovat na bezpečnostní situaci a 

bezpečnostní hrozby. V souladu s tímto záměrem jsem vypracoval modelovou situaci, která 

předvídá dynamiku epidemie v letištním terminálu a následně ve světě v důsledku nastražení, 

nebo jakéhokoliv zavlečení nákazy do prostorů letiště. Použil jsem metodiku modelování SIR, 

kterou jsem taktéž nepatrně doplnil o parametr, který indikuje stav zemřelých. Model by se 

nově mohl nazývat model SIRD. Uvedená studie může najít uplatnění u již zmíněných 
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plánovačů preventivní bezpečnosti, ale i u represivních, záchranných složek jako ukazatel 

potřebných kapacit pro záchranné a likvidační práce.  

Biologická ochrana podléhá dělení na prevenci a represi jako každá jiná ochrana osob 

a majetku, v tomto případě spíše jenom osob. Při psaní diplomové práce jsem shledal vývoj 

preventivní stránky ochrany před biologickými látkami poněkud opožděný za opatřeními typu 

karantény nebo dezinfekce, které tvoří stránku ochrany represivní. To může mít několik 

důvodů. Technický pokrok ještě není v takové fázi, aby mohly být vyvíjeny přístroje, které by 

nám okamžitě indikovaly přítomnost závadné biologické látky, jako např. detektor kovu. 

Dalším důvodem může být malý zájem o obor a zdánlivě nízká uplatnitelnost v praxi. Naopak 

si myslím, že v případě biologické hrozby je prevence, byť náročná na výzkum a provedení, 

mnohem prospěšnější, než následně zmírňovat katastrofické následky takového útoku. 

V neposlední řadě může být důvodem pomalého vývoje skutečnost, která souvisí s výše 

uvedeným, a to je finanční stránka. Výzkum v oblasti biologické ochrany je velmi finančně 

náročný, což také dokládají údaje v kapitole Návrh inovativního řešení ochrany před 

biologickými látkami, část Technická ochrana, kde jsem navrhl dvě varianty vybavení letiště 

Praha – Ruzyně prostředky pro detekci a analýzu B–agens.  

Technické prostředky jsou v částech Režimová ochrana a Fyzická ochrana doplněna 

opatřeními, která by mohly při správném zavedení do praxe vést k mnohem větší 

připravenosti na události s výskytem patogenních choroboplodných organismů. Zvláště 

návrhy uvedené v části Režimová opatření by přinesly velké změny v podobě úprav a 

způsobu cestování. Vyžadovaly by též nemalé finanční náklady. Tyto úpravy by ovšem mohly 

vést ke zlepšení bezpečnosti na letišti obecně a při zadání takového projektu schopným 

architektům a dalším expertům by nemusely přinést tak drastické změny. Stav fyzické 

ochrany na letišti Praha – Ruzyně je na poměrně vysoké úrovni a kromě uvedených návrhů 

nezbývá než tuto oblast podrobovat kritickému zkoumání, kontrolám a neustálému 

zlepšování.  
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Seznam použitých zkratek 

Zkratka Anglický výraz Český výraz 

AČR Czech Army Armáda České republiky 

AIDS Acquired Immune Deficiency 
Syndrome 

Syndrom získaného selhání 
imunity 

CARVER Criticality Accessibility  
Recuperability  Vulnerability  Effect 
on Population  Recognizability 
Analysis 

Analýza kritičnosti, přístupnosti, 
obnovitelnosti, zranitelnosti, 
vlivu na obyvatelstvo a 
rozpoznatelnosti 

CBRNE Chemical, Biological, Radiological, 
Nuclear and Explosive Substances 

Chemické, biologické, 
radiologické, nukleární a 
výbušné látky 

CCTV Close Circuit Television Uzavřený televizní okruh 

ČR Czech Republic Česká republika 

ČSA Czech Airlines České aerolinie 

DNA Dioxiribonukleous Acid Dioxiribonukleová kyselina 

ES the European Community Evropské Společenství 

ETA Event Tree Analysis Analýza stromem událostí 

EU European Union Evropská Unie 

FMEA Failure Mode and Effects Analysis Analýza příčin a následků 

FTA Failure Tree Analysis Analýza stromem poruch 

HEPA High Efficiency Particulate Air Velmi účinný (filtr) částic ve 
vzduchu 

HIV Human Immunodeficiency Virus Virus lidské imunitní 
nedostatečnosti 

ICAO International Civil Aviation 
Organisation 

Mezinárodní organizace 
civilního letectví 

ID50 Median infective dose  Medián infekční dávky 

LCD Liquid Crystal Display Displej z tekutých krystalů 

LD50 Median lethal dose  Medián smrtelné dávky 

NVS Bottom explosive system Nástražný výbušný systém 

PCR Polymerace Chain Reaction Polymerová řetězová reakce 



 

PČR Czech Police Policie České republiky 

RNA RiboNuklid Acid Ribonuklidová kyselina 

SARS Severe Acute Respiratory Syndrome Těžký akutní respirační syndrom 
SIR Suspectible Ill Recovered Model  Model zdravý infekční vyléčený 

SRA Security Restricted Area Bezpečnostní prostor letiště 

SÚJB The State Office for Nuclear Safety Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

TNT trinitrotoluene Trinitrotoluen 

ULPA Ultra Low Penetration Air Ultra nízký průnik vzduchem 

USA United States of America Spojené státy Americké 

WHO World Health Organization Světová zdravotnická organizace 
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