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Abstrakt 

Na základ� literární rešerše byla zmapována situace chemického terorismu 

v podmínkách �eské republiky. V úvodní �ásti diplomové práce je uvedena charakteristika 

a rozd�lení terorismu, dále je zam��ena konkrétn� na terorismus chemický, který je 

uskute��ován prost�ednictvím chemických zbraní. Ty spadají mezi tzv. zbran� hromadného 

ni�ení. Pro správné a v�asné �ešení mimo�ádných událostí využívají nap�íklad složky 

Integrovaného záchranného systému programové nástroje, které napomáhají vymodelovat 

havarijní dopady v situaci, kdy n�jakým zp�sobem dojde k úniku chemické látky. 

V práci byly vybrány 2 softwary – ALOHA a TerEx. Dle výsledných hodnot byly vytipovány 

látky, které by mohly být považovány za nejnebezpe�n�jší, tudíž s nejv�tší pravd�podobností 

zneužity k teroristickému napadení. V záv�ru bylo poukázáno na posuzování nebezpe�nosti 

pr�myslových chemických látek a také byl doporu�en obsah a rozsah p�ípravy na hrozbu 

chemického napadení. 

Abstract 

Based on the literature review was mapped situation of chemical terrorism in the 

Czech Republic. In the introductory part of the thesis mentioned characteristics and the 

distribution to terrorism, is focused specifically on the chemical, which is carried out by 

chemical weapons. It is the setting between the so-called weapons of mass destruction. 

To address the proper and timely handling of emergencies such as use of the Integrated 

Rescue System software tools that help to model the vehicle in a situation where there is some 

way to leak chemicals. In this work were selected 2 software – ALOHA and TerEx. 

According to the resulting values were selected substance that could be considered dangerous, 

so most libely diverted to terrorist attack. In conclusion, it was pointed out the hazard 

assessment of industrial chemicals, and was advised to prepare the content and scope of the 

threat of chemical attack. 
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ÚVOD 

Diplomová práce je v�nována problematice chemického terorismu v podmínkách 

�eské republiky. I p�esto, že za poslední dobu zde není tento prvek zaznamenán, jistá hrozba 

existuje a je pouze otázkou �asu, kdy se uskute�ní. Napadení lidí, životního prost�edí, majetku 

m�že být uskute�n�no rozptýlením chemické látky do okolí nebo atakováním chemického 

podniku. Chemický pr�mysl je v �eské republice t�etím nejvíce rozvitým pr�myslovým 

odv�tvím, tudíž m�že být problematika jeho zneužití v budoucnosti velice aktuální.  

Jaderné, biologické, radiologické a chemické zbran� jsou souhrnn� ozna�ovány jako 

zbran� hromadného ni�ení, které jsou díky svým charakteristickým prvk�m pro teroristické 

zneužití „to pravé“.  Mezník nasazení chemických zbraní je v odborné literatu�e udáván první 

sv�tovou válkou, kdy došlo k následnému rozvoji t�chto zbraní. Chemické zbran� jsou 

vymezeny jako bojové chemické látky a prost�edky dopravy na cíl. Ve starší literatu�e je 

možné setkat se s názvy bojové otravné látky, otravné látky apod., v celé práci je však použito 

sou�asné ozna�ení bojové chemické látky.  

V úvodní kapitole je charakterizován terorismus všeobecn�, poté je uvedeno jeho 

rozd�lení a následovn� se práce již v�nuje terorismu chemickému. Nástroji tohoto typu 

napadení jsou bojové chemické látky a chemické pr�myslové látky. Jedná se o látky, 

které svým p�sobením mohou negativním zp�sobem ovlivnit  zdraví a životy lidí, zví�at nebo 

životní prost�edí. Plánované napadení za použití chemických prost�edk� m�že být orientované 

proti skupin� lidí, ale také proti objekt�m, které jsou n�jakým zp�sobem významné. 

M�že jít o za�ízení infrastrukturního typu, technologické, technické, kulturního, politického 

vyžití nebo pouze o místo, kde se v ur�itou dobu shromaž
uje více lidí najednou. 

Konkrétní místa �eské republiky, kde by potenciáln� mohlo dojít k teroristickému napadení 

jsou v textu vypsány. 

Významnou pozici v protiteroristickém boji v �eské republice zaujímá Ministerstvo 

vnitra, Policie a Bezpe�nostní informa�ní služba. V p�ípad� již napadení s prvky zneužití 

chemických látek zasahuje Integrovaný záchranný systém. Aby byla jeho práce p�i zásahu 

usnadn�na a bylo zachrán�no co nejvíce lidských život�, je pot�eba znát dop�edu, 

jak se v dané situaci chovat a jaká ochranná opat�ení byla realizována rychle. P�edpokládané 

havarijní dopady je možné získávat díky programovým nástroj�m, které obsahují databáze 

nebezpe�ných látek s fyzikáln�-chemickými a toxikologickými vlastnostmi. Nástroje v�tšinou 

�eší situace s nedostate�nými vstupními informacemi a p�edpokládají nejhorší možné dopady. 
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Mezi v�rohodné nástroje používané v �eské republice se �adí software ALOHA a TerEx, 

ROZEX-Alarm apod. Práv� první dva zmi�ované softwary byly použity i pro modelování 

pravd�podobnostních scéná�� v této práci. 

Pro samotné modelování bylo vybráno 12 nebezpe�ných pr�myslových látek a 4 

bojové chemické látky. D�vod výb�ru je v textu uveden a v p�íloze jsou v tabulkách vypsány 

toxikologické informace, fyzikáln�-chemické vlastnosti a první pomoc p�i zasažení. 

Program ALOHA a TerEx nabízí odlišný po�et chemických látek, nebylo tedy možné 

modelovat všechny látky v obou programech. Nejprve byly vymodelovány chemické látky 

nabízející ALOHA a poté TerEx. Výsledné hodnoty (pokud to bylo možné) byly srovnány. 

Výstupem obou program� je p�i mimo�ádné události ur�ení evakuace osob do ur�ité 

vzdálenosti, což tedy znamená – �ím v�tší vzdálenost, tím je chemická látka ú�inn�jší, 

zasáhne v�tší po�et lidí.  

V p�ípad� zneužití chemické látky k teroristickému napadení je pravd�podobné, 

že si akté�i napadení vyberou látku, která díky svým vlastnostem zasáhne co nejv�tší po�et 

lidí a zp�sobí co nejv�tší škody. Ú�elem této práce je tedy vytipovat z vybraných látek ty, 

jenž uvedené podmínky spl�ují, poukázat na existenci modelovacích program�, které jsou pro 

správné a v�asné �ešení mimo�ádných událostí d�ležité a v neposlední �ad� zd�raznit 

zneužitelnost n�kterých chemických látek za ú�elem zviditeln�ní, zastrašení �i dokonce zabití. 

V p�íloze je možné shlédnout, jak vypadají výstupní protokoly softwar� ALOHA a TerEx. 

Uvedeny jsou pouze ke 3 vybraným chemickým látkám. V záv�re�né kapitole, v diskusi, jsou 

výsledky modelování porovnány a ur�eny ty, jejichž použití zp�sobí nejv�tší škody, jenž jsou 

nejnebezpe�n�jší a mohly by tedy být zneužity, s tímto souvisí i posuzování nebezpe�nosti 

chemických látek.   

Dalším významným prvkem p�i �ešení mimo�ádných událostí je informovanost 

a p�ipravenost obyvatelstva na situaci, kdy dojde, a� již vinou terorist� nebo jiným 

zap�í�in�ním, k úniku chemické látky. Úrove� informovanosti obyvatelstva v �eské republice 

je nízká, proto je v textu poukazováno i na tuto problematiku. Je jí v�nována osmá kapitola 

práce a op�t v p�íloze je možné nalézt doporu�ený obsah a rozsah p�ípravy na hrozbu 

chemického terorismu. S tím souvisí i navržený stru�ný návod s názvem – „Co d�lat v p�ípad�

úniku chemické látky“. Ten je v podob� karti�ky vložen na zadní stran� tišt�né verze 

diplomové práce. 
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1  CHARAKTERISTIKA TERORISMU 

V�tšina lidí se domnívá, že je schopno pojem terorismus, a� již obecn� nebo se 

zam��ením na pojem chemický terorismus, p�esn� definovat. Avšak jednozna�né to není, 

a to i p�esto, že v sou�asné dob� dochází k teroristickým útok�m stále �ast�ji. 

Je ale pravdou, že je možné setkat se v literatu�e s r�znými definicemi pojmu 

terorismus. Brzybohatý ve svých publikacích [1, 2, 3] uvádí, že slovo teror je odvozeno 

z latinského slova terrere, což v �eštin� odpovídá významu strašný, hrozný. Ministerstvo 

vnitra publikuje definici, kde: „Terorismus je plánované, promyšlené a politicky motivované 

násilí, zam��ené proti nezú�astn�ným osobám, sloužící k dosažení vyty�ených cíl� [4].“ 

Sou�asn� se opírá o definici, která byla publikována ve Spojených státech amerických v roce 

1980: „Terorismus je propo�ítané použití násilí nebo hrozby násilím, obvykle zam��ené proti 

nezú�astn�ným osobám, s cílem vyvolat strach, jehož prost�ednictvím jsou dosahovány 

politické, náboženské nebo ideologické cíle. Terorismus zahrnuje i kriminální zlo�iny, jež jsou 

ve své podstat� symbolické a jsou cestou k dosažení jiných cíl�, než na které je kriminální �in 

zam��en [1, 2].“ 

Dle Ottovy encyklopedie [5] zní definice takto: ,,Strategie boje �i metoda hrubého 

zastrašování politických odp�rc� na obyvatelstvo hrozbou násilím �i užitím násilí.“

Za velký mezník v chápání tohoto pojmu je 11. zá�í 2001, kdy došlo k sérii 

teroristických útok� ve Spojených státech amerických (nejznám�jším je útok na Sv�tové 

obchodní centrum). Práv� po tomto datu byla i �eská republika povinna reagovat na vyty�ení 

definice teroristického �inu. Ta vyplývá z dokumentu nazvaném „Spole�ný postoj Rady EU 

pro užití zvláštních opat�ení pro boj s terorismem“, 2001/931/SZBP [6], který je voln�

dostupný na webových stránkách MV. Teroristický �in je zde chápán jako skutek spáchaný 

s úmyslem [6]: 

• vážn� ohrozit obyvatelstvo, 

• vedením teroristické skupiny nebo její ú�astí, 

• vážn� destabilizovat, zni�it základní politické, ústavní, hospodá�ské nebo sociální 

struktury zem�, a to: 

o útokem na lidské životy,  

o útoky na psychickou stránku osob, 
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o únosy, 

o zap�í�in�ním rozsáhlých destrukcí vládních nebo ve�ejných za�ízení, 

dopravních systém�, infrastrukturních za�ízení, ve�ejných míst nebo 

soukromého vlastnictví, 

o p�erušováním dodávek vody, elekt�iny nebo jiných základních zdroj�,  

o obsazením letadel, lodí nebo jiných prost�edk� ve�ejné dopravy, 

o výrobou, držením, obstaráváním, dodáváním, používáním zbraní nebo 

výbušnin jaderné, chemické nebo biologické povahy, 

o poušt�ním t�chto nebezpe�ných látek do volného ob�hu, zakládáním 

požár�, výbuch� nebo zap�í�i�ování povodní, jejichž pr�b�h ohrožuje 

lidské životy… 

Všechny p�edcházející definice terorismu se dotýkají podstaty terorismu. Je zde 

zd�raz�ované plánované, promyšlené a politicky motivované násilí, které se zam��uje proti 

nezú�astn�ným osobám sloužící jako prost�edek, aby byly dosaženy vyty�ené cíle. 

Terorismus je však složitý a neustále se rozvíjející bezpe�nostní fenomén, že žádná 

z uvedených definic nem�že zcela vystihnout jeho podstatu. Je také d�ležité odlišit jej od 

pojmu teror, který je �asto používán jako jeho synonymum. Teror však znamená používání 

násilí, nebo hrozbu násilím obecn�. Sám o sob� je odlišován od terorismu absencí politických 

cíl� a zam��ením se proti konkrétním osobám [1, 2].  

Rozd�lení terorismu 

Jak je uvedeno v p�edchozí kapitole, stanovit p�esnou definici terorismu je obtížné, 

stejn� tak je obtížné jej typologicky rozd�lit. MV a Policie �R [7] uvádí, že mnohdy jde 

o snahu autor� postihnout podstatu terorismu jeho klasifikací a za�azením jej do p�íslušné 

kategorie. Dle ideologického chápání m�že být klasifikován podle motivace na 

ultrapravicový, ultralevicový, náboženský, teritoriální, sociální.  

V �lánku [4] je uvedeno, že terorismus je rychle rozvíjející fenomén, jehož kvalita 

i obsah se v závislosti na ekonomické, sociální a politické situaci stále m�ní, �ímž se m�ní 

i jeho formy, a proto se blíže specifikují zam��ení, cíle a obsah terorismu. Mezi jeho 

nej�ast�jší formy pat�í: mezinárodní, vnitrostátní, státní, náboženský, kriminální, podvratný, 

po�íta�ový, elektronický, jaderný (jeden z nejnebezpe�n�jších forem), extremistický, sociální 

terorismus. Kniha [8] toto rozd�lení ješt� dopl�uje o subverzivní, ekonomický, ekologický, 
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konven�ní, nekonven�ní terorismus a také tzv. superterorismus, který je spojován 

s teroristickým zneužitím zbraní hromadného ni�ení nebo jiných prost�edk�, které se jim 

z hlediska svých ú�ink� p�ibližují. Je tedy d�ležité poukázat na existující r�zná provedení 

teroristického napadení. Záleží na tom, jakými prost�edky je útok proveden. 

Do superterorismu tedy zahrneme terorismus jaderný, radiologický, biologický, chemický. 

Používá se též ozna�ení CBRN terorismus, p�i�emž tato zkratka zastupuje anglické výrazy 

Chemical, Biological, Radiological and Nuclear. Mnohdy je zkratka rozší�ena na CBRNE, 

kde „E“ p�edstavuje výraz Explosive [8]. 

CBRN terorismus m�že být proveden r�znými zp�soby útoku. Ve smyslu vojenského 

terminologického slovníku jsou formy CBRN terorismu charakterizovány zp�sobem [9]: 

• zneužití vojenských prost�edk�, 

• zneužití nezbra�ových materiál�, 

• násilné vyvolání sekundárních ú�ink� konven�ními zbran�mi.  

Práce je v�nována terorismu chemickému, proto rozd�lení superterorismu je 

považováno za základní rozd�lení terorismu, jenž je pro vypracování práce dosta�ující.  

V p�edešlém textu bylo zmín�no téma týkající se zbraní. Práv� ty jsou pro vykonání 

teroristického �inu zapot�ebí. Konkrétn� zbran� hromadného ni�ení a následovn� zbran�

chemické jsou uvedeny na následující kapitole 2 Zbran� hromadného ni�ení.  
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2 ZBRAN� HROMADNÉHO NI�ENÍ 

Zbran� hromadného ni�ení (ZHN) jsou souhrnným názvem pro skupinu zbraní,

které svými ú�inky vysoce p�esahují zbran� konven�ní (= klasické, nap�. výbušniny, st�elné 

zbran�, ho�laviny). Rozsáhlé plošné p�sobení, enormní nebezpe�nost, mohutná ú�innost dle 

jejich charakteru, zneužitelnost a fatální následky pro nep�ipravenou populaci jsou jejich 

základními charakteristickými prvky. ZHN zahrnují zbran� [3, 8, 10]:  

• Jaderné – jsou považovány za nejni�iv�jší druh ZHN. Z konstruk�ního hlediska 

vytvá�í zbra�ové systémy, v�tšinou zahrnující jadernou nápl� a prost�edky dopravy 

k cíli. Z hlediska technologického je jejich efekt založen na využití jaderné reakce, 

št�pení a syntézy. Pro jejich výrobu a skladování je d�ležitá vysoká úrove�

technologických teoretických znalostí a také vysoké finan�ní náklady.  

• Biologické – obsahují r�zné formy živých patogenních organism� �i infek�ních 

materiál� ur�ených pro bojové použití. Ú�elem je zap�í�init onemocn�ní osobám, 

zví�at�m nebo rostlinám. Ú�inek p�sobení je závislý hlavn� na typu použitého 

patogenu, na vn�jších a vnit�ních podmínkách, také na schopnosti množení patogenu 

v napadených organismech. Z pohledu nebezpe�í zneužití ZHN jsou v sou�asnosti 

aktuální tyto uvedené zdroje [11]: existující vojenské arzenály, vlastní výroba 

komponent. 

• Radiologické – �asto velmi primitivní zbra�ové systémy umož�ující úmyslné 

rozptylování radioaktivního materiálu na území nep�ítele. Výroba a použití není 

omezeno žádnou mezinárodní dohodou. 

• Chemické – viz. kapitola 2.1 

Dostupnost výchozích surovin pro výrobu ZHN je relativn� snadná i finan�ní náklady 

na výrobu jsou relativn� nízké. Díky malým objem�m lze jejich p�epravu i opera�ní nasazení 

provád�t v naprostém utajení, tudíž vlastní efekt zbran� je umocn�n momentem p�ekvapení, 

nadále panikou a chaosem. Svými vlastnostmi jsou ZHN atraktivní pro teroristy, což dokazuje 

to, že v pr�b�hu posledních 10 let došlo k n�kolika pokus�m o zneužití ZHN k teroristickým 

cíl�m. Za nejzávažn�jší je zatím posuzováno jejich použití v tokijském metru v roce 1995 

(podrobn�ji v [3] str. 107). Použití ZHN umožnilo terorist�m p�echod na kvalitativní úrove�, 

pro níž se vžil název superterorismus [3].  
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Literatura [12] shrnuje mezinárodní dohody týkající se ZHN. Konference OSN 

o odzbrojení je jediným celosv�tovým fórem mezinárodního spole�enství pro jednání 

o odzbrojení. Hlavní mezinárodní smlouvy a dohody jaderné, chemické, bakteriologické 

oblasti a toxinových zbraní, které jsou platné na území �eské republiky, jsou:  

• Ženevský protokol1 z roku 1925 (v platnost vstoupil 1928), který zakazuje vále�né 

použití dusivých, jedovatých a jiných plyn� a bakteriologických metod vedení války; 

• Smlouva o neší�ení jaderných zbraní z roku 1968 (v platnost vstoupila 1970 na ur�itou 

dobu) zahrnující prevenci proti ší�ení jaderných zbraní, ale podporující mírové využití 

jaderné energie; v roce 1995 se poda�ilo platnost obnovit bez �asového omezení; 

• Úmluva o bakteriologických (biologických) a toxinových zbraních (1972, platnost 

v 1975) zakazuje vývoj, výrobu a skladování bakteriologických a toxinových zbraní 

a na�izuje jejich zni�ení; 

• Dohody START I – III (1991-1997) – dohody mezi USA a bývalým SSSR o snížení 

a omezení strategických jaderných zbraní, v platnost vstoupila pouze dohoda START I 

v roce 1994; 

• Úmluva o chemických zbraní zakazující vývoj, výrobu, skladování a použití 

chemických zbraní a na�izující jejich zni�ení (z roku 1993, vstoupila v platnost v roce 

1997); 

• Mezinárodní dohoda o úplném zákazu jaderných zkoušek (1996; vyhlašuje celosv�tový 

zákaz provád�ní všech druh� jaderných zkoušek, dosud nevstoupila v platnost); 

• Dohoda SORT – Smlouva o omezení strategické ofenzívy (2002; dohoda mezi USA 

a Ruskou federací o vyváženém a oboustranném snižování strategické jaderné 

výzbroje); 

• Smlouva o omezení strategických jaderných zbraní (2012; dohoda mezi USA a Ruskou 

federací o snižování strategické jaderné výzbroje).

                                                

1 Nejd�ležit�jší mezinárodn�právní dokument k problematice chemických a bakteriologických zbraní. 

Nedostatkem je, že nezakazuje vývoj, výrobu, jiné metody získávání, p�edávání nebo usklad�ování chemických 

nebo bakteriologických zbraní. Neobsahuje žádné kontrolní opat�ení [13]. 
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Teroristé nejsou p�i své �innosti vázáni žádnými etickými �i morálními normami, 

což teprve právními, a tím m�že dojít až k použití krajních prost�edk� z oblasti ZHN.  

N�které ZHN nebo jejich komponenty se mohou stát ú�inným prost�edkem p�i vydírání 

nejr�zn�jších státních �initel�, institucí a jiných korporací nebo i r�zných skupin 

obyvatelstva. Teroristé mohou i tzv. blafovat, kdy p�edstírají, že takové prost�edky vlastní. 

Skute�nost takové hrozby je poté velmi obtížné ov��it [12].  

V tabulce �. 1 vycházející z údaj� z literárního zdroj [10] jsou uvedeny orienta�ní 

charakteristiky jednotlivých typ� ZHN – základní charakteristika chemických, biologických 

a jaderných zbraní. 

Tabulka �. 1 Základní charakteristika chemických, biologických a jaderných  zbraní [10] 

Biologické zbran� Chemické zbran� Jaderné zbran�

Plocha [km2] 100-1000  < 10  2-1000  

Pokrytí [kg] 1-5  500-1000  10-100  

Náklady [km2] 1 USD 600 USD 100-1000 USD 

Doba p�sobení hodiny, dny až 

týdny 

minuty až hodiny,

dny, týdny

sekundy (iniciální ozá�ení, 

týdny (radioaktivní stopa) 

Forma p�sobení 

ni�ivých náplní 

pevná plynná nebo kapalná, 

aerosol 

pevná 
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2.1 ZBRAN� CHEMICKÉ 

Jak je možné tyto zbran� vymezit �i co si pod tímto spojením p�edstavit? Literatura [8] 

tyto zbran� vymezuje jako bojové chemické látky2 (BCHL) schopné vy�adit živou sílu 

nep�ítele a snížit jeho akceschopnost. Nej�ast�ji jsou používány v plynné, kapalné, aerosolové 

nebo práškové form�. Pronikáním do lidského organismu dýchacím ústrojím, pokožkou, 

sliznicemi a zažívacím traktem dosahují ni�ivých ú�ink�. 

Krom� samotného fyzického ú�inku na živý organismus je jejich nedílnou sou�ástí 

také zna�ný vliv na psychiku ob�tí. Efektivita použití je závislá na meteorologických 

podmínkách v míst� útoku, na teplot� a vzdušném proud�ní. Vliv má také topografie terénu 

[14].  

Chemické zbran� (CHZ) jsou dle u�ebního textu [15] tvo�eny dv�ma komponenty, 

a to bojovou chemickou látkou (pr�myslov� vyráb�né chemické slou�eniny s fyzikálními 

a chemickými vlastnostmi, jenž jsou vhodné k bojovému nasazení proti �lov�ku, živo�ich�m, 

rostlinám) a chemickou municí (chemické miny, granáty, d�lost�elecké a raketometné náboje, 

letecké pumy, aerosolové generátory a rozst�ikovací za�ízení), která je dopravována na cíl 

pomocí prost�edk� dopravy na cíl. Výhodou CHZ je snadná dostupnost výchozích surovin pro 

výrobu BCHL, relativn� nízké ekonomické náklady na jejich výrobu. Typickými vlastnostmi 

je specifický ú�inek, rychle se klinicky projevující patofyziologický efekt, schopnost ú�inn�

zasáhnout nep�ítele na velké ploše, vysoký po�et zasažených a dlouhodobé p�sobení a zna�ný 

morální dopad.  

Moderní formou chemické munice je tzv. binární chemická munice [16], 

která neobsahuje vlastní BCHL, pouze její prekurzory. Z t�ch vzniká BCHL v �asovém 

intervalu mezi vyst�elením granátu, rakety apod. a dopadem chemické munice na cíl. Ve 

smyslu Úmluvy jsou prekurzory považovány za CHZ a ve verifikaci režimu likvidace jsou 

postaveny na nejp�ísn�jší úrove�, stejn�, jako supertoxické letální látky (sarin, soman apod.) 

[17] .  

                                                

2 D�ív�jší ozna�ení bojových chemických látek – BCHL je bojové otravné látky - BOL, jde tedy o 

stejné látky r�zného ozna�ení. V celé práci je použito ozna�ení nyn�jší – BCHL, a to i v kapitole 2.2 Historie 

použití chemických zbraní. 
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Zbran� chemické bezesporu pat�í k historicky nejstarším a od svého prvního 

hromadného použití 22. dubna 1915 p�edstavují vážnou hrozbu lidské civilizaci. 

Postavení CHZ mezi soudobými prost�edky nesnižuje ani to, že moderní nejú�inn�jší typy 

ni�ivých BCHL nebyly dosud v hromadném m��ítku použity, ani to, že se druhá sv�tová 

válka nezvrhla v chemické st�etnutí [18]. 

Jejich použití je zakázáno od roku 1925 díky Ženevskému protokolu, který zakazuje 

jejich používání ve válce, avšak nezakazuje jejich vývoj, výzkum, výrobu a skladování. 

Ovšem problém použití nebo zneužití CHZ je v sou�asnosti stále aktuální. Státy, které 

nepodepsaly Úmluvu z roku 1993, nejsou vázány smlouvou, tudíž by mohly CHZ použít. 

N�které z t�chto zemí vlastní pot�ebné suroviny a technologie nutné pro výrobu BCHL a pro 

konstrukci CHZ. Spektrum rizik pro použití CHZ zahrnuje tradi�ní vále�né použití nebo 

zneužití v lokálních konfliktech, nadále zneužití teroristy – chemický terorismus.  

2.2 HISTORIE POUŽITÍ CHEMICKÝCH ZBRANÍ 

Odborný text [18] udává mezník nasazení CHZ první sv�tovou válku, avšak literatura 

[12] se odráží již od prvopo�áte�ních kr��k� 2000 let p�. n. l., kdy používání chemických 

látek proti lidské síle je spojováno s ohn�m, který se používal p�i ochran� p�ed útokem zví�at 

i lidí a pozd�ji p�i obran� nebo dobývání m�st a opevn�ní. Jako hlavní komponenty k tomuto 

ú�elu sloužily lehce zápalné a dostupné látky, typu olej� a prysky�ic.  

Odrazit se od první sv�tové války je posta�ující. Krátký p�ehled významných 

historických událostí týkající se CHZ je uveden v tabulce �. 2 (viz následující strana) 

vycházející z  údaj� dostupných v domácí literatu�e [12, 18, 19].  
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Tabulka �. 2 P�ehled významných historických událostí 

Rok události Stru�ný popis historické události 

1915 22. duben – po�átek ,,chemické války“. N�me�tí vojáci vypustili na 

francouzské pozici kolem 180 tun plynného chloru, který zasáhl asi 15 000 

francouzských voják�, ze kterých do 3 dn� zem�elo 5000 [19]. Tento silný 

ú�inek byl zap�í�in�n tím, že francouzská vojska nem�la ochranné 

prost�edky. 

Prosinec – N�mci poprvé použili fosgen, který se stal nejpoužívan�jší 

otravnou látkou 1. sv�tové války. Dále byl použit také kyanovodík, difosgen, 

chlorkyan. 

1917 12. �ervenec – použití yperitu, op�t z n�mecké strany. Zdravotnické ztráty, 

jenž vznikly p�sobením yperitu, p�evyšovaly asi 8x ztráty zp�sobené 

ostatními látkami (po�ítáno od roku 1917). 

1925 Podpis Ženevského protokolu zakazujícího použití ve válce dusivých, 

jedovatých a jiných plyn� i všech kapalin podobného ú�inky, stejn� tak 

bakteriologických prost�edk�. 

1940-1945 Použití kyanovodíku – jako Cyklon B, kterým nacisté v koncentra�ních 

táborech usmrcovali své v�zn�. Nadále výstavba závodu na výrobu tabunu, 

z �ehož byla pln�na munice. 

1942-1945 Závod v Dührenfurthu – vyrobeno až 30 000 tun tabunu, z �ehož bylo 

12 000 – 15 000 tun napln�no do munice [19]. 

1943 Prosinec – nálet n�mecké Luftwaffe na italský p�ístav Bari, kde byla 

poškozena a zapálena americká lo
 John Harvey naložená chemickou 

municí – yperit ve form� leteckých pum. 69 osob zem�elo b�hem prvních 2 

týdn�, první úmrtí se objevila 18 hodin po zasažení, celkem 628 ob�tí bylo 

zasaženo yperitem (asi 90% Ameri�an�) [20].  

1961-1968 Ze syntetizovaných látek ozna�ených jako V-látky vytipovaná jako vojensky 

nejvhodn�jší slou�enina pod kódovým názvem VX. V otev�eném tisku byla 

charakterizována jako velmi stálá, ú�inn�jší než sarin a soman p�edevším p�i 

pr�niku p�es neporušenou k�ži. 
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Rok události Stru�ný popis historické události 

1961-1971 V rámci války USA ve Vietnamu byly nasazeny i chemické zbran�. 

Ameri�ané vyzkoušeli 15 r�zných chemických látek. 

1986, 1987 V rámci jednání Konference o odzbrojení v Ženev� uskute�n�na Spojenými 

státy ukázka svých CHZ a metod k jejich likvidaci v Toeele (1986). 

Podobná ukázka provedena i Sov�tským svazem (1987). 

1989 Mezinárodní konference v Pa�íži k otázkám Ženevského protokolu

a k jednání o zákazu CHZ sehrála významnou roli o dosažení zákazu

a likvidace CHZ, o kterém jednala Konference o odzbrojení v Ženev�.  

1993 Podepsána mezinárodní Úmluva o zákazu chemických zbraní [17]. 

1994 Japonská náboženská sekta Óm šinrikjó použila proti civilnímu obyvatelstvu 

v m�st� Matsumoto látku sarin, na otravu zem�elo 7 osob [3].

1995 Sekta Óm šinrikjó uskute�nila v tokijském metru sarinový útok,

jenž zap�í�inil smrt 12 lidí a otravu více než 5 000 zran�ných [3].  

1997 65 stát� sv�ta ratifikovalo Úmluvu o zákazu CHZ, Úmluva vstoupila 

v platnost. 

od roku 1997 Likvidace chemických zbraní (v sou�asnosti tento proces �eší USA a Rusko) 

Údaje o CHZ byly poprvé zve�ejn�ny v zahrani�ní literatu�e [21]. 

B�hem 1. sv�tové války bylo na bojištích použito kolem 45 druh� chemických látek, 

z toho 18 smrtících a 27 v r�zné mí�e dráždivých. Nejnebezpe�n�jší byly p�edevším chlor, 

fosgen, difosgen, kyanovodík a yperit. Údaje o množství BCHL se v domácí literatu�e [12, 

18, 19] liší pouze nepatrn�. Dosáhlo 110 000 až 120 000 tun. Zahrani�ní literatura [22] uvádí 

množství 124 000 tun. Zasaženo a intoxikováno bylo tém�� 1 300 000 osob, z nichž p�ibližn�

92 000 zem�elo [19]. K použití CHZ v 1. sv�tové válce sáhly všechny významné vál�ící 

strany: N�mecko, Francie, Anglie, Rusko, Rakousko-Uhersko, Spojené státy americké.  

Jaká je efektivnost CHZ ve srovnání s klasickou municí? Jestliže 1 tuna klasických 

výbušnin zp�sobila 4,9 zdravotnických ztrát, pak 1 tuna BCHL zp�sobila zhruba dvojnásobek 

(11,5). BCHL tedy byly nejmén� dvakrát ú�inn�jší, jenž se udržely v arzenálech armád do 

sou�asné doby [19].  
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V období po 1. sv�tové válce se intenzivn� vyhodnocovaly zkušenosti z použití 

chemických látek a zárove� se rychle hledaly nové a ú�inn�jší BCHL. Probíhaly tak velké 

teoretické výzkumy, ale i praktické laboratorní pokusy v nejv�tších chemických závodech 

[19]. 

V roce 1925, kdy byl p�ijat Ženevský protokol „O zákazu vále�ného použití dusivých, 

jedovatých a jiných plyn� a bakteriologických metod vedení války“, BCHL nezmizely 

z vále�ných konflikt�. Za 2. sv�tové války byly použity Japonci v �ín�, také proti 

Ameri�an�m v Tichém oceánu, ale na evropském bojišti se v toto období tém�� nevyskytly, 

s výjimkou zneužití jedovatých BCHL (kyanovodíku a oxidu uhelnatého) nacisty k hromadné 

likvidaci v�z�� v koncentra�ních táborech. Chemické zbran� však byly udržovány v období 2. 

sv�tové válce ve vysokém stupni pohotovosti k bojovému použití. Navíc m�ly hlavní vál�ící 

mocnosti m�ly rozsáhlé chemické arzenály a r�zn� vysp�lou protichemickou ochranu [18]. 

2.3 Ú�INNOST POUŽITÍ CHEMICKÝCH ZBRANÍ 

Chemické zbran� jsou vedle vlastností chemických látek a systém� chemické výzbroje 

závislé na zp�sobu použití, vn�jších podmínkách a také na stupni ochrany napadených cíl�. 

Mírou ú�innosti jednotlivých systém� chemické výzbroje jsou primárn� rozm�ry zasažené 

plochy, které jsou pokryty ú�innou koncentrací bojových chemických látek za daných 

vn�jších podmínek [23].  

Po výbuchu chemické munice nebo p�i vypušt�ní BCHL z rozst�ikovacího systému se 

vytvo�í tzv. primární oblak, který p�edstavuje aerodisperzní soustavu tvo�ící v závislosti na 

vlastnostech BCHL a mechanice rozptylu parami a kapkami látky. Oblak se ší�í ve sm�ru 

v�tru do r�zné ú�inné vzdálenosti v závislosti na druhu použité látky, typu munice, rozm�ru 

zasažené plochy, meteorologických podmínkách a charakteru terénu. Na zamo�ené záv�trné 

stran� cílového prostoru vzniká tzv. sekundární oblak ší�ící se ve sm�ru v�tru. Ten je 

charakterizován podstatn� nižšími koncentracemi a obecn� i kratší drahou ší�ení oproti 

primárnímu oblaku. P�i stálém sm�ru v�tru m�že být vzdálenost nebezpe�ného ší�ení zna�ná 

u t�kav�jších látek. U velmi málo t�kavých látek závisí tato vzdálenost na teplot� p�dy [23].  



 25

3 CHEMICKÝ TERORISMUS 

V kapitole 1 je uvedeno, že terorismus v obecném slova smyslu má mnoho definicí, 

ale d�ležité je i podotknout, že i definovat chemický terorismus není jednoduché.  

Chemický terorismus m�že být chápán jako zneužití všech nebezpe�ných chemických 

látek a sm�sí, nebo zneužití nebezpe�ných chemických toxických látek, kam pat�í dv� hlavní 

skupiny látek, a to bojové chemické látky a nebezpe�né chemické pr�myslové toxické 

látky. Dále m�že definice znít [24]: ,,Chemickým terorismem se rozumí teroristické použití

a hrozba použití nebezpe�ných chemických toxických látek proti lidem a zví�at�m k jejich 

usmrcení, jejich do�asnému zneschopn�ní nebo jejich trvalému poškození nebo použití, 

�i hrozba použití nebezpe�ných chemických toxických látek proti hmotným statk�m všeho 

druhu, ke znehodnocení t�chto statk� a zp�sobení materiálních škod. Nebezpe�né chemické 

toxické látky mohou být použity p�ímo nebo druhotn� uvoln�ny jako následek zám�rných 

úder�, sabotáží nebo diverzních akcí na výrobní, skladovací, dopravní a jiná za�ízení 

a infrastruktury obsahující nebezpe�né chemické pr�myslové toxické látky.“  

Terorismus jako takový má i mnoho forem. Existuje individuální terorismus a vedle 

n�hož též terorismus skupin, ze kterých n�které sm��ují svoji �innost na mezinárodní úrove�. 

Teroristické �iny jsou organizovány a obecn� realizovány za ur�itým ú�elem, jímž je 

dosáhnutí politického, ekonomického, ideologického cíle. Každý z možných typ� terorismu 

využívá r�zné zbran�. Konkrétn� terorismus chemický používá jako nástroj násilí chemické 

jedovaté látky a� se jedná o bojové chemické látky nebo jiné chemické škodliviny (podrobn�ji 

viz. kapitola. 3.1), které nep�ízniv� p�sobí na lidský organismus a m�že jej svým ú�inkem 

zranit �i usmrtit.  

Po�et t�chto látek se redukuje na n�kolik desítek, což ovšem neznamená, že je to po�et 

kone�ný a v budoucnosti se nem�že zvyšovat. V sou�asné dob� jsou za nejpravd�podobn�ji 

teroristicky zneužitelné chemické látky považovány [25]: 

• všechny nervov� paralytické látky (organofosfáty, karbamáty), 

• všechny zpuchý�ující látky (yperity), 

• kyanovodík a jeho deriváty, 

• ricin, 

• botulotoxin. 
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I p�esto, že tyto látky podléhají mezinárodní kontrole v rámci mezinárodní Úmluvy 

zákazu chemických zbraní, jsou teroristy zneužívány. S výjimkou ricinu a botulotoxinu 

(biotoxiny) výše uvedené jedy ú�inkují velice rychle se schopností usmrtit �lov�ka již b�hem 

n�kolika desítek minut �i hodin. B�hem n�kolika minut ve vysokých koncentracích, 

tedy d�íve než je osob� poskytnuta adekvátní léka�ská pomoc [25].  

Látky používané p�i chemickém terorismu jsou ve�ejnosti málo známé. 	ada z nich je 

neviditelných, vysoce ú�inných, a to m�že vyvolat obavy nap�. z velkého po�tu postižených, 

možného nedostatku lék� (také jejich nedostate�né ú�innosti). P�i vyhrocených situacích 

v�tšinou dochází k panické reakci, kterou je možné charakterizovat strachem, út�kem nebo 

naopak znehybn�ním [25]. Na útlum vzniklé paniky m�že mít p�íznivý vliv dostate�ná 

informovanost obyvatelstva naopak nedostate�ná informovanost �i dezinformace ji m�že 

prohloubit, což by mohlo být v p�ípad� �ízeném teroristy cílen� použito (podrobn�ji viz. 

kapitola 8).  

Hledisko zdravotního rizika chemického terorismu je ovlivn�no charakterem chemické 

látky (p�edevším toxikologickými vlastnostmi), množstvím a lokalizací použité látky, 

specifickou situací v míst� útoku. Nesmíme opomenout i meteorologickou situaci

a technickou úrove� a vybavenost záchranných služeb [11]. Také pat�i�ná úrove�

p�ipravenosti obyvatelstva výrazn� m�že ovlivnit zmín�ná zdravotní rizika. 

Díky p�íklad�m zneužití chemických látek uvedených v tabulce �. 2 je možné �íci, 

že riziko expozice chemických látek existuje. Je tedy nutná dostate�ná informovanost 

a p�ipravenost �elit jejich hrozb� a snažit se jejich ú�inky n�jakým zp�sobem minimalizovat.  

Chemický terorismus zneužívá chemických zbraní. Jeho cílem je vystavení ú�ink�m 

chemické toxické látky osoby, zví�ata, rostliny apod. Literatura [19] vnímá u chemického 

terorismu dv� základní  formy zneužití chemických zbraní, a to rozptýlení chemické toxické 

látky do cílového prostoru (bez ohledu na zp�sob rozptýlení) a p�ímou intoxikaci 

chemických toxických látek osoby nebo skupiny osob.  

Jaké jsou možnosti získání prost�edk� pot�ebných k chemickému útoku? 

Odpov�
 spo�ívá ve zneužití práv� chemických zbraní již existujících, ur�ených k likvidaci 

na základ� mezinárodních úmluv a dohod. Jaký je jejich zp�sob získávání a p�vod? 

Vhodnou možností m�že být vlastní výroba t�chto látek. Za p�ipomenutí stojí sarinový útok 

v tokijském metru v roce 1995, kdy náboženská sekta Óm šinrikjó úsp�šn� syntetizovala sarin 

[26, 27, 28]. Tato látka byla aplikována protržením igelitového sá�ku deštníkem s upraveným 
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bodcem. Následkem útoku bylo usmrcení 12 osob, 17 v kritickém stavu a 37 vážn� zdravotn�

poškozeno. Celkem 4460 osob pot�ebovalo nemocni�ní ošet�ení [29]. Když si dokáže n�která 

teroristická skupina sama vyrobit nebezpe�nou chemickou látku, dokáže ji také sama 

rozptýlit. 

3.1 NEBEZPE�NÉ CHEMICKÉ PR�MYSLOVÉ TOXICKÉ 

LÁTKY 

Jednou z alternativ získání nebezpe�ných látek je zneužití pr�myslov� vyráb�ných 

toxických látek, kterých je v chemickém pr�myslu velké množství. Lze tedy p�edpokládat, že 

tuto cestu teroristé využijí a látku rozptýlí prost�ednictvím násilného vyvolání sekundárních 

ú�ink� havarijních d�j� za použití konven�ních výbušnin nebo malých �ízených st�el. 

Následkem takovéto havárie by bylo uvoln�ní chemických toxických látek daleko 

intenzivn�jší než je tomu p�i b�žných haváriích (nenásiln� vyvolaných) [9].  

Z hlediska dosažení dosah� ohrožení osob toxickou látkou �i zneužití vybraných 

nebezpe�ných chemických pr�myslových toxických látek se jeví jako nejvíce nebezpe�ná 

látka fosgen. Používá se v chemickém i jiném procesním pr�myslu. Dále to jsou podle tohoto 

hlediska fosfan, metylizokyanát a kyanovodík. Ty vykazují v�tší dosahy p�i modelování 

havarijních dopad�. Ovšem kyanovodík je plyn leh�í než vzduch, proto není p�íliš vhodný, 

metylizokyanát je za normálních podmínek t�kavá kapalina a není v pr�myslu (obdobn�

fosfan) p�íliš rozší�en, ani jeho získání není snadné [24].  

Skute�nosti, které napomáhají p�i výb�ru chemické p�myslové toxické látky pro 

teroristické využití mohou být: toxicita látky, historické zkušenosti a molekulová 

hmotnost. I podle t�chto skute�ností je nejpravd�podobn�jším prost�edkem chemického 

terorismu považován fosgen. Je to velmi vysoce toxický plyn, který v období první sv�tové 

války zp�sobil asi 80-85% smrtelných ztrát na životech. Fosgen pat�í svou hodnotou 

molekulové hmotnosti – 98,9 mezi nejt�žší známé jedovaté plyny. T�žké plyny (t�žší než 

okolní vzduch) se chovají tak, že ,,zatékají” do sklep�, prohlubní, kanál� a drží se p�i 

povrchu, proto mohou být snadno zneužity. Mezi zástupce t�žkých plyn� pat�í: fosgen 

COCl2, sirouhlík CS2, chlór Cl2, oxid si�i�itý SO2, metylizokyanát CH3NCO, chlorovodík 

HCl, fosfan PH3, sirovodík H2S. Naopak mezi lehké plyny pat�í: oxid uhelnatý CO, 

kyanovodík HCN a amoniak NH3 [24].   
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V sou�asnosti je známo asi 24 chemických látek se smrtícími ú�inky, dále 8 

slzotvorných chemických látek nebo jejich sm�sí a velké množství pr�myslových toxických 

látek. V �eské republice jsou ve velkém množství vyráb�ny, skladovány a p�epravovány 

p�edevším pr�myslové toxické látky chlor a amoniak [30].  

3.2 BOJOVÉ CHEMICKÉ LÁTKY 

Bojovou chemickou látku odborný text [16, 31] považuje za každou chemickou látku, 

která je schopna po zasažení organismu vyvolat jeho poškození, smrt lidí nebo zví�at 

prost�ednictvím chemického ú�inku na životní procesy. Také m�že zp�sobit zni�ení 

�i znehodnocení potravin, hospodá�ských plodin, polních kultur, ztížit nebo znemožnit 

používání zamo�ené techniky a materiálu. BCHL zavád�jící se do výzbroje musí spl�ovat 

požadavky, a to: 

• mít dostate�n� vysokou toxicitu a schopnost pronikat do organismu nejr�zn�jšími 

zp�soby, 

• být dostate�n� efektivní p�i použití v polních podmínkách. 

D�raz je kladen na dostupnost vstupních surovin pro výrobu, využití výrobních 

za�ízení, možnost zabezpe�ení výroby v dostate�ném množství p�i co nejnižších výrobních 

nákladech. Také je kladen požadavek na to, aby byly BCHL bezbarvé, bez zápachu, 

dráždivých ú�ink� a lidskými smysly nepost�ehnutelné. Požaduje se také, aby lé�ení 

zp�sobených otrav bylo nemožné nebo alespo� obtížné. Specialist�m vlastních ozbrojených 

sil musí být dostate�n� znám mechanismus p�sobení na organismus a možnosti ochrany živé 

síly v p�ípad� zasažení v�etn� poskytování zdravotnické pomoci.  

D�ležitým požadavkem je v sou�asnosti možnost použití BCHL ve form� binární 

receptury (viz. kapitola 2.1). 

Skute�nosti týkající se výb�ru bojové chemické látky k teroristickému využití shrnuje 

�lánek [24]. Považuje za n� toxicitu bojových chemických látek, dostupnost informací 

o BCHL, snadnost obstarání výchozích chemických látek, cenovou dostupnost výchozích 

chemických látek, snadnost p�ípravy, snadnost p�evedení BCHL do formy aerosolu, 

obtížnou zjistitelnost p�ítomnosti BCHL lidskými smysly, obtížnost detekce BCHL 

a za�ízení, obtížnost ochrany dýchacích cest a o�í p�ed p�sobením BCHL, obtížnost 

ochrany povrchu t�la p�ed p�sobením BCHL, obtížnost odmo�ování BCHL z povrchu 

t�la, povrch� techniky, materiál� a terénu, toxikologické vlastnosti, fyzikáln�-chemické 
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a chemické vlastnosti, snadnost obstarání a cenovou dostupnost antidot pro vlastní 

ochranu terorist�, zp�soby a snadnost lé�ení zp�sobených otravou zasažených 

a postižených osob. Posuzování t�chto skute�ností je velmi individuální z hlediska stanovení 

priorit výb�ru konkrétní bojové chemické látky jako nástroje chemického terorismu.   

3.2.1 P�sobení bojových chemických látek na organismus 

Stupe� a rozsah poškození organismu, který byl vyvolaný konkrétní BCHL, a také 

rychlost, s jakou tyto poruchy probíhají, závisí na mnoha faktorech. Na jakých? Tuto otázku 

p�ehledn� odpovídá odborná literatura [16, 18, 31]. Pro chování BCHL v terénu jsou ur�ující 

fyzikální a chemické vlastnosti BCHL. Dalším d�ležitým faktorem toxického ú�inku je 

množství BCHL p�sobící na organismus, zejména pak její koncentrace ve vn�jším prost�edí. 

Sou�ástí ú�inku na organismus je doba jejího p�sobení.  

Osudem každé toxické látky p�i p�sobení na organismus je její pronikání do 

organismu (zp�sob vstupu látky z kontaktního místa – brány vstupu (viz. níže) do organismu), 

dále vst�ebávání (pochod látky do krevního ob�hu), transport a metabolický a toxický efekt.  

Rozdíl koncentrace mezi vn�jším a vnit�ním prost�edí usnad�uje pronikání BCHL do 

organismu. Vn�jší prost�edí od organismu je odd�leno jakousi bariérou, která je z hlediska 

morfologického a funk�ního zna�n� diferencována.  

Mechanismy, jenž zp�sobují poškození organismu BCHL jsou [16]: 

• inhalace u nechrán�né živé síly (BCHL proniká do plic v podob� par a jemných 

aerosol�), 

• kontaminace neporušené k�že, �ast�ji pr�nik p�es poškozenou k�ži (od�ení, poran�ní, 

popálení, poleptání), 

• kontaminace o�ní spojivky, 

• ingesce po požití zamo�ených potravin nebo vypití zamo�ené vody, 

• zasažení jiných orgán� lymfatického a krevního systému.  

Významným faktorem ovliv�ující distribuci a metabolismus je práv� tzv. brána 

vstupu, která má vliv na rychlost absorpce a zasažení životn� d�ležitých orgán�, na zp�sob 

detoxikace BCHL v organismu [16]. 

Po této charakteristice p�sobení BCHL na organismus se naskytuje další otázka, a to, 

po jak dlouhé dob� se objeví p�íznaky zasažení organismu BCHL?   
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P�íznaky se projeví bu
 ihned po vzájemném kontaktu organismu se zamo�eným 

prost�edím, nebo až po delší dob�. Práv� pomalu p�sobící BCHL nevyvolávají bezprost�ední 

poškození organismu p�i zasažení, rozvoj p�íznak� je tak pomalý a charakterizován 

bezp�íznakovým obdobím, kdy se otrava neprojevuje zjevným poškozením. Doba latence trvá 

n�kolik minut, hodin, n�kdy dn� podle toho, o jaký typ BCHL jde. Naopak rychle p�sobící 

BCHL ú�inkují na organismus tém�� ihned po kontaktu. V takovém p�ípad� je nutné provést 

ochranná a záchranná opat�ení, aby bylo sníženo riziko ú�inku a zabrán�no smrti. 

�etnost zdravotních ztrát lze snížit podáním antidot v �asov� krátkém úseku. Pr�b�h a povaha 

otravy je závislá na typu jedu, jeho množství, na v�ku, pohlaví, brán� vstupu, na dob�

p�sobení jedu na organismus apod. Otrava tedy m�že být rozd�lena podle trvání na akutní 

a chronickou. U akutní se jedná o prudkou otravu vznikající po jednorázovém proniknutí jedu 

do organismu. P�íznaky se mohou objevit hned nebo ur�ité dob�, záleží to na povaze jedu. 

Naopak chronická vzniká až po opakovaném a dlouhodobém p�sobení jedu na organismus 

v malých dávkách. P�íznaky se objevují pomalu, pozvolna, ale i tak jsou to otravy t�žké až 

smrtelné [16].  

Existují také otravy subakutní a subchronické, které tvo�í p�echod mezi akutní 

a chronickou otravou. Za tzv. perakutní jsou ozna�ovány velmi rychle probíhající otravy. 

Ú�inky projevující se až po delší dob� expozice se nazývají pozdní a mohou být pozorovány 

jen u n�kterých jed� [16]. 

Odborná literatura [16, 18, 31] rovn�ž hovo�í o toxických vlastnostech BCHL, 

které mají mimo�ádný vztah pro vzájemné porovnání ú�innosti jednotlivých BCHL v polních 

podmínkách a závisí p�edevším  na p�ívodních cestách do organismu, rychlosti p�sobení, 

stavu organismu a prost�edí. Tyto vlastnosti bývají charakterizovány n�kterými 

toxikologickými konstantami. Jestli jsou BCHL ve form� par �i aerosolu, bývají nej�ast�ji 

charakterizovány3)[16]: 

• st�ední prahovou koncentrací ICt50 – koncentrace vyvolávající po �ase t rozvoj 

prahových p�íznak� poškození u 50% zasažených jedinc�, 

                                                

3) ICt50, ECt50, LCt50 jsou hodnoty, které vyjad�ují p�íslušnou  inhala�ní zát�ž organismu vyjád�enou sou�inem 

koncentrace BCHL a expozi�ního �asu (v�tšinou za 1 minutu) o rozm�rech mg nebo r.min.m-3  
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• st�ední zneschop�ující koncentraci EC t50 – koncentrace vyvolávající po �ase t do�asné 

zneschopn�ní u 50% zasažených jedinc�, 

• st�ední letální koncentraci LCt50 – koncentrace usmrcující po �ase t 50% 

exponovaných jedinc�. 

N�které BCHL podléhají v organismu zm�nám vedoucím ke vzniku nových, relativn�

málo škodlivých pro organismus látek. Množství BCHL vyjad�uje rychlost detoxikace. 

Tu je organismus schopen p�evést na mén� škodlivé produkty. S ohledem na nebezpe�í 

opakovaného napadení živé síly BCHL je d�ležitá. Patofyziologické ú�inky BCHL 

podléhajících v organismu detoxikaci jsou p�i opakovaném zasažení nižší a neodpovídají 

ú�ink�m jednorázového zasažení sumární dávkou [16, 31]. 

Dominantním zp�sobem zasažení osob je inhala�ní intoxikace. Jako typické p�ípady 

inhala�ního zasažení osob m�že být zvažován odpar z louže bojové chemické látky, 

nebo rozptýlení bojové chemické látky (výbuch, rozst�ik apod.). Za zásadní a prvo�adý 

zp�sob je nutné zvažovat rozptýlení odpovídající ší�ení primárního oblaku po rozptylu 

výbuchem �i rozst�ikem. Takovýto zp�sob použití bojové chemické látky zp�sobuje 

podstatn� v�tší hloubku ší�ení zamo�eného oblaku v porovnání s odparem z louže. 

Odpar bojové chemické látky z louže odpovídá principu ší�ení sekundárního oblaku ze 

sedimentovaného množství po výbuchu bojové chemické látky [24].  

3.2.2 Klasifikace bojových chemických látek 

Posuzování BCHL se obvykle odvíjí od bojového ur�ení nebo podle povahy poškození 

lidského organismu v d�sledku expozice BCHL. Jak vyplývá z p�edchozího textu, síla ú�inku 

BCHL závisí na jejich fyzikálních a chemických vlastnostech (p�edevším na jejich stálosti) 

a na jejich toxických vlastnostech. Literární zdroje [16, 32] klasifikují bojové chemické látky 

podle jejich bojového ur�ení (základní kritérium) a d�lí na BCHL: 

• smrtící – schopné v bojových koncentracích zp�sobit v krátké dob� usmrcení živé síly 

nebo zap�í�init poškození zdraví, 

• zneschop�ující a oslabující – schopné zp�sobit svými ú�inky zneschopn�ní živé síly 

k další �innosti  a tím znemožnit pln�ní úkol� zasaženými, 

• k zasažení rostlinstva – schopné likvidace zelené �ásti rostlin, sterilizovat p�du 

a ni�it úrodu kulturních plodin. 
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Za další kritérium považují stálost4) v polních podmínkách, BCHL: 

• stálé – trvalé nebo perzistentí, které zp�sobují st�edn�dobé zamo�ení, 

• nestálé – prchavé nebo neperzistentní, které zp�sobují jen krátkodobé zamo�ení. 

Podle povahy poškození exponovaného lidského organismu rozd�lují BCHL na: 

• nervov� paralytické látky – zasahující centrální nervovou soustavu, �ímž nedojde 

k p�enosu nervových vzruch�, p�íkladem této skupiny je: sarin, cyklosarin, soman, 

tabun, VX látky, 

• zpuchý�ující látky – p�i reakci s pokožkou následuje vazivová degenerace (úbytek, 

oslabení svalstva) a nekróza (odum�ení k�že nebo celých �ásti t�la), typickými 

p�edstaviteli jsou: yperit, lewisit, fosgenoxim, 

• všeobecn� jedovaté látky – narušují bun��né dýchání a oxidativní procesy v bu�ce, 

p�edstaviteli jsou: kyselina kyanovodíková, kyanidy, chlorkyany,

• dusivé otravné látky – toxicky p�sobí na plíce (otoky plic) nebo poškozují plicní 

membrány: fosgen, difosgen, chlorpikrin, 

• zneschop�ující látky – psychicky a fyzicky, narušují nervosvalové koordinace 

a vyšší nervové funkce: BZ látka, LSD, fencyklidin, tremorogeny, 

• dráždivé látky – vyvolávají intenzivní podrážd�ní sliznic spojené s intenzivní bolestí: 

CS látka, CR látka, adamsit. 

�lánek [32] tuto klasifikaci dopl�uje obecným rozd�lením BCHL dle ú�ink� na lidský 

organismus na ú�inky: 

• specifické – poškozují konkrétní orgány, 

• nespecifické – poškozují základní životní funkce, 

• systémové – poškozují orgány a systémy (krevní ob�h, lymfatický systém apod.), 

• alergizující – vyvolávají p�ecitliv�lost, 

• karcinogenní – vyvolávají zhoubné bujení. 

                                                

4) Stálost není pouze výrazem fyzikálních a chemických vlastností, ale je závislá na mnoha dalších faktorech 

jako jsou pov�trnostní podmínky zp�sobující rozptýlení BCHL v cílovém prostoru a vlastnosti zamo�eného 

povrchu [16]. 
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V následujícím textu jsou stru�n� charakterizovány jednotlivé skupiny BCHL 

rozd�lených podle povahy poškození lidského organismu. Tyto charakteristiky je možné najít 

v domácí odborné literatu�e [10, 12, 15, 16, 18, 31]. 

Nervov� paralytické látky 

Nervov� paralytické (NPL) se vyzna�ují vysokou toxicitou v��i savc�m, vedle ní také 

rychlým nástupem ú�inku a pr�nikem do organismu všemi branami vstupu. Jejich syntéza je 

pom�rn� snadná i levná a jsou vojensky i teroristicky snadno použitelné. Jde o organické 

slou�eniny fosforu a nejvýznamn�jší a nejnebezpe�n�jší skupinu BCHL. D�lí se na dv�

skupiny, a to G látky a V látky. Vhodné je také uvést, že slou�eniny se stejnou základní 

strukturou se používají v pr�myslu v podob� zm�k�ovadel, hydraulitických kapalin, 

ve veterinární i humánní medicín� jako lé�iva. Nejširšího využití dosáhly tyto látky 

v zem�d�lství jako insekticidy [16]. 

Z pohledu fyzikáln�-chemických vlastností to jsou bezbarvé, pohyblivé kapaliny 

podobající se vod� bez výrazn�jšího zápachu. Ve vod� jsou pouze relativn� rozpustné, 

v organických rozpoušt�dlech a tucích rozpustné dob�e. Z hlediska t�kavosti jsou G látky 

vysoce t�kavé, takže nejpravd�podobn�jší branou vstupu jsou cesty dýchací, V látky jsou 

naopak nízko t�kavé, tudíž vydrží ve vod� a v terénu velmi dlouhou dobu [16].  

Co se týká samotného mechanismu ú�inku, NPL ovliv�ují cholinergní p�enos 

nervového vzruchu, jenž je na synapsi zprost�edkováván chemickou látkou acetylcholinem 

(neuromediátor). P�i p�enosu nervového vzruchu se neuromediátor naváže na acetylcholinový 

receptor, což je bílkovina synoptické membrány. Tímto navázáním dojde ke zm�n�

prostorového uspo�ádání receptoru a membrána se tak stane propustná pro ionty. Ty zahájí 

proud do bu�ky a z bu�ky a vznikne elektrický potenciál, který se dál ší�í po nervovém vlákn�

jako elektrický impulz k další synapsi. Jen pro nezbytné p�sobení neuromediátoru pro p�enos 

vzruchu musí být okamžit� po provedení navázání a p�enosu vzruchu neuromediátor rozložen, 

což je provedeno katalytickým p�sobením enzymu acetylcholesterázy. Po tomto rozložení se 

receptor vrátí do p�vodního stavu.  Po vstupu NPL do intoxikovaného organismu probíhají 

�ty�i hlavní fáze ú�inku: resorpce, transport, metabolizace a vlastní toxický efekt, který je 

realizován jen zlomkem podané dávky NPL. [16]  

Toxicita V látky je vyšší než G látky, zvlášt� p�i intoxikaci p�es k�ži. Toxicita NPL 

pro �lov�ka (70 kg) je vyjád�ena v tabulce �. 3, kde sarin p�edstavuje zástupce G látek 

a VX látka zástupce V látek. 
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Tabulka �. 3 Toxicita NPL pro �lov�ka (70 kg) [16] 

Látka Inhala�ní toxicita LCt50 (g.min-1.m-3) Perkutánní toxicita LD50  (mg) 

Sarin 0,15-1,00 500-2000 

VX 0,015-0,040 10-60 

Zpuchý�ující látky 

Zpuchý�ující chemické látky jsou kapalné, vysoce toxické slou�eniny olejovitého 

charakteru, které pronikají do organismu všemi branami vstupu (inhalace, ingesce, p�es k�ži). 

Tyto látky zp�sobují b�hem n�kolika hodin p�íznaky, které vznikají z morfologického 

narušení tkání. Charakteristický je tedy devastující, špatn� se hojící efekt na tkán�, který je 

založen na jejich cytotoxicit�. Zpuchý�ující látky pat�í mezi BCHL a byly použity jako nápl�

chemické munice už za 1.sv�tové války. Smrtící ú�inek mají již v b�žných bojových 

koncentracích. Ú�inek se projevuje s pom�rn� dlouhou latencí v závislosti na celkové dávce. 

Charakteristickým rysem je vleklý, zán�tliv� nekrotický proces doprovázený �etnými klinicky 

závažnými komplikacemi následované stavy, které mohou �lov�ka v p�ípad� p�ežití vy�adit 

z bojové �innosti na velice dlouhou dobu. V míst� kontaktu zanechávají zpuchý�ující BCHL 

charakteristické známky, jako je erytém, otok a puchý�e [16]. 

V sou�asnosti existuje velké množství skladovaných zásob t�chto látek. Mezi n� jsou 

zahrnuty i zásoby, které jsou ur�eny k likvidaci dle Úmluvy o zákazu chemických zbraní. 

Taktické použití zpuchý�ujících BCHL je mnohostranné. Lze je použít jako nápl� do 

d�lost�eleckých granát�, raketových hlavic, leteckých pum a chemických min, do leteckých 

rozst�ikovacích za�ízení a aerosolových generátor� [16].  

Mechanismus ú�inku t�chto BCHL není dosud zcela vysv�tlen. Existuje však úzká 

souvislost mezi ú�inkem zpuchý�ujících BCHL, cytostatik a ionizujícího zá�ení. Toto spojení 

vedlo v minulosti k použití n�kterých látek p�i chemoterapii zhoubných nádor�. 

Z hypotéz usilujících vysv�tlit mechanismus ú�inku byla v�nována nejv�tší pozornost zásahu 

zpuchý�ujících BCHL do metabolismu nukleoprotein� bun��ných jader, zejména 

deoxyribonukleové kyseliny. Zde p�sobí zpuchý�ující BCHL jako alkyla�ní �inidlo. 

Alkylací purinové báze je m�n�na struktura DNA. Tyto BCHL jsou schopny interakce 

s n�kterými aminokyselinami a bílkovinami, což m�že vyvolat zm�nu tvorby protilátek proti 

vlastním bílkovinám a následnou alergizaci zasaženého organismu [16].  
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Ú�inek zpuchý�ujících BCHL doprovází �ada zvláštností. Pro zasažení živé síly je 

typická dlouhá doba latence s pomalým pr�b�hem intoxikace i hojení, avšak výše uvedené 

mechanismy ú�inku probíhají již v latentním období, z �ehož vyplývá, že v okamžiku za�átku 

klinických p�íznak� intoxikace je již poškození d�ležitých funkcí organismu dokon�eno. 

Jde tedy o záke�ný charakter ú�inku ve zna�né mí�e zvyšující jejich bojový význam [16]. 

Zpuchý�ující BCHL jsou vyzna�ovány svojí vysokou toxicitou, i když zdaleka 

nedosahují toxicity nejvýznamn�jší. U zástupce této skupiny – sirného yperitu jsou hodnoty 

toxicity uvedeny v tabulce �. 4. 

Tabulka �. 4 Toxicita sirného yperitu [16] 

Látka Perkutánní intoxikace LD50  

(mg.kg-1) 

Perorální toxicita LD50 

(mg/kg) 

Inhala�ní toxicita 

LCt50 (g.min-1.m-3) 

Sirný 

yperit5)

40-60 10 1,5 

Všeobecn� jedovaté látky 

Bojové otravné látky všeobecn� jedovaté je název používaný pro látky, které ú�inkují 

jako inhibitory dýchacího �et�zce. Podskupinu tvo�í tzv. krevní jedy, jejichž toxický zásah je 

zprost�edkován prost�ednictvím abnormálního hemoglobinu (oxid uhelnatý, nitráty, deriváty 

anilinu, nitrobenzen apod.). Kyanidy a sulfidy ú�inkují p�edevším prost�ednictvím p�ímé 

inhibice enzym� respira�ního �et�zce mitochondriálních membrán. Látky z této skupiny jsou 

d�ležité v pr�myslové toxikologii, toxikologii životního prost�edí. Vojenské zneužití je 

v sou�asné dob� nízké [16].  

Jsou to kapalné, vysoce toxické, rychle p�sobící látky a jejich vojenské použití je 

limitováno vysokou t�kavostí. Práv� vzhledem ke zmín�né t�kavosti je výhradní cestou 

intoxikace inhalace. Nástup ú�ink� je velice rychlý, tudíž prakticky znemož�uje zasaženým 

poskytnout si první pomoc svépomocí. Smrt nastává obvykle do n�kolika minut. 

Pro tyto látky je typický zápach po ho�kých mandlích, který je schopno vnímat pouze 

p�ibližn� 50% populace [16].  

                                                

5) zpuchý�ujícího efektu bývá dosaženo již v dávce 0,03-1,0 mg.kg-1; podobnou inhala�ní toxicitou se vyzna�uje 

i lewisit – hodnota LCt50 se pohybuje mezi 1,2-1,5 g.min-1.m-3 [16] 
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Toxicita je dána zástavou bun��ného dýchání bez ohledu na p�vod bu�ky. 

V míst� vstupu do organismu nevyvolávají význa�n�jší patologické zm�ny. 

Exponované jedince však vážn� ohrožují zásahem a narušením životn� d�ležitých funkcí 

(krve, tká�ového dýchání, jater, ledvin, kardiovaskulárního systému, �ídící �innosti centrální 

nervové soustavy) [16].  

Hlavním zástupcem je kyanovodík, který v kapalném stavu m�že pronikat do 

organismu také k�ží, i neporušenou, a sliznicí dutiny ústní. Ani v této podob� nep�sobí žádné 

lokální zm�ny. Kyanovodík p�edstavuje p�i inhala�ní expozici jednu z nejtoxi�t�jších látek. 

První p�íznaky akutní otravy mohou nastoupit s latencí n�kolika málo sekund. I p�i perorální 

brán� vstupu se objeví již po n�kolika minutách. Smrtelná dávka kyanovodíku je pro �lov�ka 

50 mg a pro porovnání nap�. kyanidu draselného je to 200 mg [16]. 

V polních podmínkách mohou být všeobecn� jedovaté látky rozptýleny ve form�

aerosol� výbuchem d�lost�eleckých granát�, minometného a raketometného st�eliva, 

raket a leteckých pum, také rozst�ikováním z letadel.  

Dusivé  látky 

P�edstavitelé této skupiny látek vyvolávají celkové onemocn�ní organismu 

s nejvýznamn�jšími zm�nami v dýchacích orgánech. Do organismu vstupují dýchacími 

cestami ve form� plynu nebo aerosolu.  

Dusivé bojové otravné látky jsou kapalné, vysoce toxické slou�eniny. Charakteristické 

je pro n� pom�rn� vysoká t�kavost. P�i inhalaci dochází k akutnímu poškození 

alveolokapilárních membrán plicní tkán� projevující se plicním edémem. Smrt nastává 

u t�žkých intoxikací zasažených osob obvykle do 48  hodin po expozici [16].  

Dusivé látky jsou vysoce lipofilní a z  hlediska mechanismu v bun��ných membránách 

stimulují metabolické procesy v bu�ce s postupným vy�erpáním zásob bun��né energie. 

Uvnit� bun�k dochází ke hromad�ní vody a následn� k poškození mitochondrií, �ímž dojde 

k uvol�ování enzym�, k poškozování bun��ných membrán alveol� a plicních kapilár se 

zm�nami jejich permeability. Zde se hromadí tekutina a dochází k poruše vým�ny krevních 

plyn� a vzniku edému plic. V plicním ob�hu vede zvýšení odporu k selhání srde�ního ob�hu 

[16].  

Mezi p�edstavitele této skupiny látek pat�í chlór, fosgen, difosgen, chlorpikrin. 

Fosgen a difosgen v sou�asnosti pat�í do kategorie záložních bojových otravných látek, vyrábí 
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se hlavn� pro pr�myslové ú�ely. S jejich otravou je možné se nej�ast�ji setkat v pr�myslu 

chemickém p�i syntéze barviv a farmaceutických p�ípravk�, p�i p�íprav� um�lých hmot.  

Toxicita základních p�edstavitel� skupiny je uvedena v tabulce �. 5. 

Tabulka �. 5 Toxicita dusivých látek [16] 

Látka Koncentrace (mg.min-1.l-1) 

Fosgen > 0,01 – podrážd�ní o�í a horních cest dýchacích. 

Difosgen 0,4 – vy�azení �lov�ka v n�kolika sekundách, 

           0,16 – poškození plic po 1-2 minutovém vdechování, 

         0,025 – usmrcení �lov�ka po 30 minutách expozice. 

Chlorpikrin      2 – usmrcení �lov�ka po 10 minutách vdechování, 

    0,8 – usmrcení �lov�ka po 30 minutách expozice. 

Zneschop�ující látky 

Látky psychicky a fyzicky zneschop�ující mohou již v nízkých koncentrací vyvolat 

psychické nebo fyzické zneschopn�ní, proto jsou potenciáln� použitelné pro vojenské ú�ely 

a sou�asné dokumenty NATO po�ítají s možností použití minimáln� jedné takové látky ve 

vále�ných operacích [16].  

Psychicky a fyzicky zneschop�ující látky nejsou b�žn� dostupné ve form� chemické 

munice, ale mohly by být zneužity pro n�které speciální ú�ely, v�etn� teroristického.  

Látky psychicky zneschop�ující jsou slou�eniny r�zného chemického složení. 

Vyvolávají závažné kvalitativní i kvantitativní zm�ny psychiky (stavu v�domí, poruchy 

pam�ti, myšlení, vnímání, emo�ní labilitu) prost�ednictvím složitých zm�n v mechanismu 

mozku. Avšak jejich toxicita není p�íliš vysoká. P�i expozici nechrán�né osoby dochází pouze 

k n�kolikahodinovému až n�kolikadennímu zneschopn�ní, ale nemají smrtící ú�inek. 

Ve vojenské terminologii se vžil název psychotomimetika a n�které z nich jsou zneužívány 

jako drogy. U n�kterých látek z této skupiny je známo, že vyvolávají u �lov�ka akutní stav 

podobající se psychóze. Projevy se podobají p�íznak�m p�i schizofrenii. Dominantními 

p�íznaky jsou halucinace a pocity odcizení. Ú�inky po podání látek jsou dostaveny v relativn�

krátkém �ase – minuty až desítky minut. Osoby, které jsou pod vlivem psychotomimetik 

mohou ohrožovat sebe i okolí. P�i opakovaném podání m�že dojít k vyp�stování psychické 

závislosti [16]. 
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Dle chemické struktury lze rozlišit 7 skupin látek s psychotomimetickými ú�inky. 

Tyto skupiny a srovnání jejich ú�innosti podaných peroráln� jsou shrnuty v tabulce �. 6. 

Tabulka �. 6 Srovnání ú�innosti látek s psychotomimetickými ú�inky [16]

Skupina Perorální ú�inná dávka u �lov�ka (mg.kg-1) 

Kyselina d-lyserhová a její deriváty (nap�. 

LSD) 

0,0005-0,001 

Fenylethylaminy (nap�. meskalin) 4-8 

Indolalkylaminy (nap�.psylocin) 10 

Ostatní idolové deriváty (nap�. harmin) 10-20 

Anticholinergika (nap�. atropin) 0,50 

Arylcyklohexylaminy (nap�. fencyklidin) 0,05-0,30 

Ostatní (nap�. kokain) 1-3 

Látky fyzicky zneschop�ující svými ú�inky na centrální nervovou soustavu (CNS) 

vyvolávají zvýšenou únavu až paralýzu, podrážd�nost, nervozitu, poruchy zrakové ostrosti až 

p�echodnou slepotu, poruchy sluchu, k�e�e, paralýzu. Spole�ným znakem je to, 

že prost�ednictvím CNS více postihují funkce fyzické než mentální. Základními zástupci jsou 

aziridiny, tremoregenní a lathyrogenní látky [16]. 

Dráždivé látky 

Dráždivé látky jsou za�azovány mezi látky oslabující. Ú�elem jejich použití je snížit 

bojeschopnost protivníka. Vyzna�ovány jsou charakteristickým dráždivým ú�inkem na o�i, 

k�ži a sliznice dýchacího a zažívacího traktu. Organismus se proti tomuto brání reflexními 

reakcemi jako je slzení, slin�ní, kašel, kýchání, zvracení. Dráždivé látky mají rychlý nástup, 

p�evahují subjektivní potíže nad objektivními p�íznaky zasažení [16].  

Jsou to slou�eniny r�zného chemického složení. Do organismu vstupují všemi 

branami vstupu a jsou schopné již ve velmi malých koncentracích vyvolat výrazné drážd�ní 

o�í a sliznic dýchacího a zažívacího systému. Podle charakteru ú�inku se rozd�lují dráždivé 

BCHL na slzotvorné a dráždící horní cesty dýchací [16].  

Mechanismus ú�inku spo�ívá ve výb�rovém podrážd�ní receptor� senzorických 

a senzitivních nerv� v rohovce, spojivkách, sliznici dýchacích cest a v k�ži [16]. 
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Jejich toxicita je nízká, takže p�i expozici do organismu dochází pouze 

k n�kolikahodinovému oslabení jedince. Subjektivní p�íznaky intoxikace nastupují tém��

okamžit� [16].  

P�edstaviteli dráždivých látek je CS a CR látka, adamsit. Jejich toxicita je shrnuta  

v tabulce �. 7: 

Tabulka �. 7 Toxicita dráždivých látek [16] 

Látka 
Práh dráždivosti 

(mg.m-3) 

Max. tolerovaná 

dávka (mg.m-3) 

ECt50

(mg.min.m-3) 

LCt50      

(g.min.m-3) 

CS  0,05-0,10 2,0-5,0 20 15-30 

CR 0,001 --- 2,0-5,0 --- 

adamsit 0,04-0,06 1,0-5,0 10 40-75 

3.3 NEBEZPE�NÉ CHEMICKÉ LÁTKY A SM�SI 

Za chemické látky jsou považovány chemické prvky a jejich slou�eniny v p�írodním 

stavu nebo získané výrobním postupem v�etn� p�ípadných p�ísad nezbytných pro uchování 

jejich stability a jakýchkoliv ne�istot vznikajících ve výrobním procesu, s výjimkou 

rozpoušt�del, která mohou být z látek odd�lena beze zm�ny jejich složení nebo ovlivn�ní 

jejich stability. Problematika chemických látek a sm�sí je legislativn� upravena zákonem 

�. 350/2011 Sb., o nebezpe�ných chemických látkách a sm�sích [33] . 

Chemické sm�si jsou sm�si nebo roztoky složené z 2 nebo více látek. 

Nebezpe�né chemické látky a sm�si jsou látky nebo sm�si, které mají jednu nebo více 

nebezpe�ných vlastností, pro které jsou klasifikovány jako výbušné, oxidující, extrémn�

ho�lavé, vysoce ho�lavé, ho�lavé, vysoce toxické, toxické, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, 

senzibilující, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpe�né pro životní 

prost�edí [33].  
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4 CHEMICKÝ TERORISMUS V RÁMCI �ESKÉ 

REPUBLIKY 

„Sou�asná situace v �eské republice nenasv�d�uje tomu, že by na jejím území hrozilo 

bezprost�ední rozší�ení teroristických projev�. Bylo by však mylné považovat tento stav za 

trvalý [34].“  

Riziko teroristického útoku proti zájm�m �eské republiky na území �R nebo  

v zahrani�í lze, ve stru�nosti a velmi nep�esn� analyzovat na základ� t�í díl�ích spekulací [30, 

35]: 

• kdo útok provede (pachatel – jeho motiv, jeho zázemí), 

• kde bude útok proveden (cíl – jeho d�ležitost, „známost”, st�eženost, obtížnost 

provedení útoku), 

• jak bude útok proveden (metoda – její obtížnost, efektivita, následky). 

Díky t�mto hrubým rys�m lze provést n�kolik vzájemných operacionalizací 

prom�nných a – spekulativn� – stanovit povahu potenciálních nejohrožen�jších cíl� a scéná��

útoku [35]. 

Na základ� informací Bezpe�nostní informa�ní služby (BIS), jehož prioritou je 

hrozbám teroristických �in� p�edcházet a v p�edstihu je eliminovat, �eská republika není 

považována za prioritní oblast pro teroristický útok. K uklidn�ní to ale nesta�í. D�kazem toho 

je, že v roce 2006 hrozil v Praze teroristický útok, kdy cílem m�ly být židovské objekty. 

Hrozba m�la sv�j p�vod v zahrani�í a vyplývala z globálního rozm�ru mezinárodního 

terorismu, kdy jeho vykonavatelé b�žn� p�ekra�ují hranice stát� [36]. Prvo�adým úkolem BIS 

je zabránit ztrátám lidských život� a to i s v�domím, že úto�níci nebudou okamžit� zadrženi. 

Chránit lidské životy je pro BIS, v oblasti boje s terorismem, „st�edobodem“.  

Teroristické napadení m�že být sm��ováno proti lidskému životu, skupin� lidí, ale 

také objekt�m, které mají politický �i kulturní charakter, místa, kde se naráz shromaž
uje 

v�tší po�et lidí, objekty technologické a technické a za�ízení infrastrukturního typu. 

Zranitelná místa v �eské republice shrnuje odborná literatura [14, 30] na: 

• sídla ú�edních orgán� státní správy (ministerstva, Vláda a Parlament �R), 

• zastupitelské ú�ady nebo firmy USA, Izraele, Velké Británie, objekty Židovské obce, 
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• objekty MO – Armády �R (vojenská za�ízení a jednotky), 

• útoky na zájmy �R v zahrani�í jako jednotky Armády �R v zahrani�í, zastoupení 

firem �R v zahrani�í, zastupitelské ú�ady �R, 

• Rádio Svobodná Evropa, 

• stanice metra v Praze, 

• letecká, silni�ní a železni�ní doprava (nádraží, trat�, tunely vzletové a p�istávací dráhy, 

letištní haly), 

• významné dopravní uzly a k�ižovatky (mosty, apod.), 

• ropovody, plynovody, 

• telekomunika�ní infrastruktura,  

• rozvodny a transformátory elektrické energie, 

• rozvody vody, 

• sklady s ho�lavými, výbušnými a toxickými látkami (chemické továrny, �erpací 

stanice pohonných hmot apod.), 

• jaderné elektrárny a úložišt� vyho�elého jaderného paliva, 

• vodní nádrže, p�ehrady a podobná vodní díla, 

• ve�ejná shromážd�ní (p�edvolební mítinky, protestní akce), 

• kulturní objekty (Karl�v most, Václavské nám�stí, Starom�stské nám�stí v Praze, 

nám�stí Svobody v Brn� apod.), 

• zimní stadiony a velká sportovní h�išt�, 

• divadla, kina, p�edem organizované koncerty. 

Možné teroristické napadení m�že být zobecn�no rozd�lením na napadení co 

nejv�tšího po�tu osob a napadení kritické infrastruktury. Místem teroristického útoku s cílem 

usmrcení co nejv�tšího po�tu osob mohou být: ve�ejná shromážd�ní, kde se v danou chvíli 

nachází v�tší množství za ur�itým ú�elem shromážd�ných osob (nap�. protestní akce); 

ve�ejná místa, kde se nachází v�tšinou v�tší množství lidí (nap�. autobusová nádraží, 

sportovní stadiony, metro, restaurace, hotely, divadla, letištní haly); ve�ejná místa, 

kde se shromaž
uje v�tší po�et osob typu turist� (nap�. Karl�v most, Václavské nám�stí 



 43

v Praze); místa, kde jsou shromážd�ny zpravidla tisíce divák� (nap�. zimní stadiony, 

velká sportovní h�išt�) [30]. 

Mezi objekty infrastrukturního typy, na které p�ípadné napadení m�že vyvolat 

komplikace v doprav�, zásobování apod. pat�í: metro; letecká, silni�ní a železni�ní doprava 

(silni�ní a železni�ní nádraží, tunely, vzletové a p�istávací dráhy, letištní haly); významné 

dopravní uzly a k�ižovatky; ropovody, plynovody, ostatní produktovody; telekomunika�ní 

infrastruktura; rozvody, rozvodny a transformátory elektrické energie; rozvody vody [30]. 

Jaderné elektrárny a úložišt� vyho�elého jaderného paliva, sklady ho�lavých, 

výbušných a toxických látek �i koordinovaná destrukce vodních nádrží, p�ehrad a ostatních 

vodních d�l zapadají mezi technické a technologické objekty, které se po zasažení stanou 

zdrojem dalších ni�ivých dopad� na obyvatelstvo [30]. 

Je obtížné ur�it, kterému z uvedených zranitelných míst �R náleží prvenství. 

Na první místo by mohla být �azena ve�ejná místa p�edevším v Praze typu známá nám�stí 

a místa p�ed státními ú�ady, sídly, metro, rekrea�ní za�ízení. Jde o místa, která nejsou 

výrazn�jším zp�sobem chrán�na, bezpe�nostními systémy jišt�na, a je zde velká koncentrace 

lidí v jednom okamžiku. Ano, nejznám�jší letišt� �R Ruzyn� v Praze je místem, kde je velká 

koncentrace lidí, a� již ve�ejn� známých (viz. p�ílet prezident� r�zných zemí) 

�i „oby�ejných“, je to takový vstup do zem�, ale p�edpokládá se, že zde jsou bezpe�nostní 

opat�ení d�kladn� propracována a v��í se zde v kvalitní �innost Policie �R, tudíž m�že být 

za�azeno až na místo druhé.  

Nelze opomenout b�žná místa jako jsou supermarkety a jiná nákupní st�ediska. 

Ty mohou být ter�em teroristického útoku nejen v Praze, ale kdekoliv v �R. Sta�í jedna 

zanechaná taška a nešt�stí m�že být spušt�no. 

Práv� t�mto zapomenutým nebo jinak podez�elým zavazadl�m by m�l každý v�novat 

pozornost a všímat si, zda-li n�kdo nevyhazuje balík v�tších rozm�r� nap�íklad do 

odpadkového koše. V p�ípad�, že jej zpozorujeme, je nutné zavolat pat�i�né orgány, aby se o 

objekt „postaraly“ [30].  

Vzhledem k tomu, �eská republika je �lenem EU, NATO a spojencem USA, je tedy 

možné, že k n�jakému útoku d�íve �i pozd�ji dojde.  
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4.1 P	ÍKLADY TRESTNÝCH �IN� SE ZNAKY CHEMICKÉHO 

TERORISMU V MINULOSTI 

Na území �eské republiky (se zahrnutím doby �eskoslovenska) nebyl spáchán 

teroristický �in, který by byl rozsahem podobný nap�. japonskému metru. Avšak Ministerstvo 

vnitra uvádí, že každý rok dochází k n�kolika útok�m spáchaným prost�ednictvím výbušnin 

proti objekt�m, vozidl�m, osobám. V�tšinou se ovšem jedná o cílené vy�izování ú�t�, 

vydírání, zastrašování �i pomstu jednotlivce. 

Dle dokument� MV je problematika zneužívání výbušnin v trestné �innosti 

a používání výbušných systém� viditelná až od roku 1989. Do tohoto roku byly výbušniny 

nástrojem trestné �innosti pouze výjime�n�, v po�tu zhruba 1x za 10 let. P�í�inou zvýšeného 

výskytu použití výbušnin byl výrazný nár�st kriminality a nástup ekonomické transformace 

po svržení totalitního režimu. Od roku 1990 prudce rostl po�et útok� uskute�n�ných pomocí 

výbušniny, teprve v roce 2000 je zaznamenáno zastavení nár�stu po�tu událostí. Ovšem i po 

tomto zastavení jsou nalézány dokonalé atrapy nástražných výbušných systém�, které nelze 

ignorovat. Mohou být varováním �i zkouškou, jak zareaguje ve�ejnost i Policie na nález 

skute�ného výbušného systému v obdobných podmínkách. Jak ale bylo nazna�eno, 

charakter protiprávního použití výbušnin nemá v podmínkách �eské republiky zatím vazbu na 

politicky motivovanou kriminalitu. Tedy nelze jednozna�n� ozna�ovat za terorismus útoky 

pomocí výbušných systém�. Ale i p�esto existuje možnost nebezpe�í, že by se mohly vyvíjet 

do spole�ensky nebezpe�n�jších forem. N�kolik událostí totiž nese rysy typické pro 

teroristické akce, i když nebylo použito velkých hmotností výbušnin. Hlavní p�í�ina je ta, 

že se nejednalo o vystoupení velkých organizovaných skupin [37].  

P�íklady trestných �in� se znaky chemického terorismu uskute�n�ných na území �R 

mohou být uvedeny tyto [37, 38]: 

• 1990 – výbuch amatérské bomby na Starom�stském nám�stí v Praze, 

• 1990 – výbuch amatérské bomby na p�epln�né pláži hostiva�ské nádrže v Praze, 

zran�no n�kolik lidí,  

• 1992 – totožná nálož explodovala na nám�stí Brat�í Synk� v pražských Nuslích, 

• 1994 – výbuch v plze�ské zahrádká�ské kolonii,  

• 1995 – exploze auta s majitelem zlínské firmy Romiko, 
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• 1995 – pumový atentát na auto m�lnické vedoucí benzinové stanice, 

• 1997 – exploze nálože tritolu p�ed olomouckým soudem, nikdo nebyl zran�n, 

• 1997 – výbuch neznámé trhaviny u peruánského velvyslanectví v Praze, 

• 1997 – exploze nastražené výbušniny v odpadkovém koši p�ed sportovním areálem na 

Smíchov� v Praze, t�žce zran�na 1 žena, 

• 1997 – sebevražda muže za použití semtexu ve vestibulu sanatoria Pressnitz 

v Jeseníku,  

• 1998 – odpálen nastražený výbušný systém uložený v odpadkovém koši na stanici 

tramvaje v Ostrav�; téhož roku instalován výbušný systém v odpadkovém koši 

v Praze, jednalo se o stejného pachatele, šlo o individuální terorismus, kdy cílem akcí 

bylo vydírání státních orgán�, 

• 1999 – výbuch p�ed muzeem v P�erov�,  

• 1999 – hrozba teroristického útoku na protest proti za�len�ní �R do NATO,  

• 1999 – odpálena bomba v nemocnici ve Vyso�anech v Praze, 

• 2003 – v areálu plze�ského ústavu pro postižené d�ti – výbuch, který mohly zp�sobit 

dv� propanbutanové bomby, 

• 2003 – na železni�ní trati mezi obcemi Zminný a Kost�nice na Pardubicku nalezen 

nástražný výbušný systém, 

Uvedené p�íklady jsou d�kazem toho, že p�eci jenom hrozba terorismu v �R je. 

Nejvíce incident� se odehrálo v hlavní m�st� Praha, také proto je možné, že nejvíce ohroženi 

jsou lidé žijící v Praze, ovšem ale ani ostatní místa nemohou být opomíjena.  

4.2 BOJ PROTI TERORISMU 

Ohrožení terorismem je jednou ze st�žejních bezpe�nostních výzev sou�asného sv�ta 

v�etn� �eské republiky, která je ze strany mezinárodního terorismu vnímána jako zem�

aktivn� zapojená do sou�asné fáze celosv�tového protiteroristického úsilí, a tedy i jako 

potenciální ter�, a�koli se samo území republiky zatím nestalo d�jišt�m žádné výrazné 

teroristické akce, tudíž se musí na možnost otev�ené konfrontace s terorismem soustavn�

p�ipravovat [39].  
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Na území �R spadá boj proti terorismu do p�sobnosti Ministerstva vnitra, Policie, 

Bezpe�nostní informa�ní služby (BIS). V p�ípad�, že si to vyžádá sou�innost s Ministerstvem 

obrany, Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem zahrani�ních v�cí, spadá také do 

p�sobnosti t�chto ministerstev [30].  

Vládní dokumenty Strategie boje proti terorismu (pro léta 2010 – 2012) navazující na 

n�kdejší Národní ak�ní plán (NAP) boje proti terorismu (vznikl 2002) se zabývají 

navrhovanými opat�eními proti terorismu. NAP je nyní platný na každé dva roky – je to 

vrcholový státní dokument ur�ený pro zabezpe�ení boje s terorismem. Vychází z princip�

[39]: 

• opat�ení pro boj s terorismem musí být pojata jako vzájemn� propojený soubor krok�

v�novaných všem aspekt�m dané problematiky, 

• d�raz je p�itom kladen na vyváženost pom�ru mezi ,,preventivními“ a „represivními“ 

aspekty problematiky, 

• sou�asn� je t�eba dále posilovat spolupráci se státy, které terorismu úsp�šn� vzdorují, 

pou�it se z jejich postup�, 

• �eská republika nesmí být chápána jako zem�, která by usilovala o zneužití 

problematiky boje proti terorismu k omezení princip� právního státu; nesmí to být 

koncipováno tak, aby v souvislosti s ním docházelo k ohrožení základních práv 

a svobod ob�an�.  

Veškerá protiteroristická opat�ení, ke kterým se v �R p�istupuje, jsou koncipována 

s respektem k ochran� základních lidských práv a svobod. Za aktuální priority �eské 

republiky v oblasti boje proti terorismu jsou považovány tyto kroky [40]:  

• zlepšení komunikace a spolupráce mezi subjekty, zapojenými do boje proti terorismu, 

• zkvalit�ování podmínek pro výkon �innosti bezpe�nostních složek, 

• aktivity v oblasti ochrany obyvatelstva, 

• prevence vzniku uzav�ených p�ist�hovaleckých komunit, 

• jednozna�né kroky v oblasti zahrani�n�-politického sm��ování �eské republiky, 

související s problematikou boje proti terorismu.  
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4.3 PROTITERORISTICKÁ POLITIKA A LEGISLATIVA 

Protiteroristická politika se snaží o eliminaci terorismu. Jde o soubor nejr�zn�jších 

legislativních krok�, opat�ení, strategií a plán�. Je vnímána jako nezbytná sou�ást 

bezpe�nostní politiky státu. Zasahuje do oblasti vnit�ní i vn�jší politiky státu. 

V protiteroristické politice p�sobí mnoho státních i nestátních orgán� s obecnou 

i specializovanou p�sobností. V rámci institucí s obecnou p�sobností jsou vy�len�ny státní 

složky. Opíraly se o koncepci MV �R v oblasti vnit�ního po�ádku a bezpe�nosti, jenž  byla 

p�edložena v roce 1993. Specializované orgány vznikají v bezpe�nostn�-politické oblasti. 

P�edevším to jsou [41]: 

• státní orgány a instituce z�ízené ke koordinaci a �ízení protiteroristické politiky více 

rezort�, 

• policejní složky specializované na vyšet�ování terorismu nebo na eliminaci ú�ink�

zbraní terorist�, 

• vojenské složky specializované na rychlé zásahy proti režim�m podporující terorismus 

nebo oblastech pod kontrolou terorist�, nebo specializované na likvidaci zbraní 

terorist�, 

• zpravodajské složky zam��ené na sledování terorismu,  

• složky tajných služeb zam��ené na p�ímou likvidaci terorist�, 

• specializované složky civilní ochrany vycvi�ené na pomoc ob�tem terorismu,  

• specializovaná výzkumná a v�decká �innost. 

�eská republika je �len NATO, tudíž toto �lenství je základním pilí�em obrany �R, 

které je založené na silné transatlantické vazb�. Svoji bezpe�nost �R upev�uje i zapojením se 

do Evropské bezpe�nostní a obranné politiky EU, která p�edstavuje jeden ze základních 

nástroj� prosazování bezpe�nostních zájm� �R. Její zásady jsou formulované v Bezpe�nostní 

strategii �R a s návazností rozpracované ve Vojenské strategii �R. Protiteroristické aktivity 

�R v zahrani�í mohou mít vliv na vývoj bezpe�nostní situace u nás, proto je protiteroristická 

politika �R úzce spojena s ostatními státy EU. V této politice má hlavní výkonné pravomoce 

vláda a z pozice vrchního velitele ozbrojených sil i prezident. V sektorových oblastech pak 

ministerstvo vnitra a zahrani�ních v�cí. Legislativní záležitosti schvaluje Parlament �R 

a trestn� právní akty protiteroristické politiky zajiš�uje justice. Významnou úlohu (stejn� jako 



 48

v oblasti IZS) má Bezpe�nostní rada státu p�sobící jako poradní orgán a zárove� plní 

koordina�ní úkoly typu koordinace zpravodajských služeb. T�mi jsou Bezpe�nostní 

informa�ní služba, Ú�ad pro zahrani�ní styky a informace, Vojenské zpravodajství [41].

Klí�ovou podmínkou ú�inného boje proti terorismu je zkvalit�ování podmínek pro 

výkon �innosti bezpe�nostních složek �eské republiky. Trvale se vyvíjející bezpe�nostní 

prost�edí musí sehrávat v celém procesu zejména preventivní roli, jenž umož�uje, aby byly 

p�ípadné teroristické aktivity odhaleny v zárodku. V posledních letech v �eské republice 

došlo k podrobné analýze situace související s problematikou oprávn�ní policejních, 

zpravodajských a jiných specializovaných složek v oblasti boje proti terorismu [39].  

Následovn� byla vybrána n�která legislativní vymezení a dokumenty boje proti 

terorismu a ochrany obyvatelstva:  

• Ústavní zákon �. 110/1998 Sb., o bezpe�nosti �eské republiky, 

• zákon �. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prost�edí, ve zn�ní pozd�jších 

p�edpis�, 

• zákon �. 148/1998 Sb., o ochran� utajovaných skute�ností, 

• zákon �. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách �R, 

• zákon �. 222/1999 Sb., o Policii �R, 

• zákon �. 238/2000 Sb., o Hasi�ském záchranném sboru �R, 

• zákon �. 239/200 Sb., o integrovaném záchranném systému a o zm�n� n�kterých 

zákon�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, 

• zákon �. 240/2000 Sb., o krizovém �ízení a o zm�n� n�kterých zákon�, ve zn�ní 

pozd�jších p�edpis� (krizový zákon), 

• zákon �. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, 

• zákon �. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických sm�sích a o zm�n�

n�kterých zákon� (chemický zákon), 

• na�ízení vlády �. 51/2004 Sb., o plánování obrany státu, 

• vyhláška MV �. 380/2002 Sb., k p�íprav� a provád�ní úkol� ochrany obyvatelstva, 

• vyhláška MV �. 103/2006 Sb., o stanovení zásad pro vymezení zóny havarijního 

plánování a o rozsahu a zp�sobu vypracování vn�jšího havarijního plánu,  



 49

• Národní ak�ní plán boje proti terorismu, 

• Zpráva o stavu zajišt�ní bezpe�nosti �eské republiky v oblasti ochrany p�ed 

mimo�ádnými událostmi, 

• Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020, 

• Zpráva o zajišt�ní obrany �eské republiky, 

• Vojenská strategie �eské republiky, 

• Bezpe�nostní strategie �eské republiky. 
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5 HROZBA TERORISTICKÉHO ÚTOKU 

5.1 OBLAST KRITICKÉ INFRASTRUKTURY 

V návaznosti na kapitolu 4 Chemický terorismus v rámci �eské republiky se práce 

nyní bude v�novat oblasti kritické infrastruktury, která je rozd�lena na podoblasti pr�myslová 

výroba, doprava, vodní hospodá�ství a zem�d�lství. 

Jedním z progresivních p�ístup�, jakým je možné se p�ed hrozbou terorismu 

preventivn� chránit je analýza možného ohrožení kritických infrastruktur. Terorismus je takto 

analyzován v bezpe�nostních koncepcích zemí EU i jinde [42]. 

Na základ� odborné literatury [42] a odborné studie [43] byly vybrány oblasti 

zásobování a užití energie v �R, které mohou být využity k chemickému terorismu. 

5.1.1 Pr�myslová výroba 

V pr�myslové výrob� je možné za teroristický cíl považovat p�edevším provozy 

pr�myslu chemického, a to anorganické, organické výroby a technologie zpracování ropy 

a d�eva. Tyto provozy by mohly být zdrojem ohrožení obyvatelstva p�i potenciálních 

haváriích a nehodách zp�sobených i úmysln�. Z oblasti sou�asných technologií pr�myslu se 

ne�ast�ji a v nejv�tším množství v za�ízeních vyskytují obzvláš� nebezpe�né látky jako je 

amoniak, fosgen, formaldehyd, chlor, kyanovodík, oxid si�i�itý, uhelnatý apod. Jde o 

pr�myslové škodliviny, které jsou vyráb�né, skladované �i jinak používané v takovém 

množství, že v p�ípad� úniku mohou ohrozit zdraví a život lidí, také životní prost�edí. 

Jejich charakter ohrožení bude závislý na fyzikáln� chemických a toxikologických 

vlastnostech dané látky. Z tohoto pohledu p�edstavují teoreticky nejv�tší nebezpe�í chlór, 

amoniak, kyanovodík a formaldehyd. Nej�ast�jšími objekty teroristického útoku by mohly být 

chemické a petrochemické provozy, zimní stadiony, potraviná�ské provozy, vodárenské 

za�ízení, textilní závody. Zde je možné se nej�ast�ji s nebezpe�nými škodlivinami setkat [42].  

5.1.2 Doprava 

Existuje doprava silni�ní (nejfrekventovan�jší), železni�ní, letecká, vodní, potrubní 

apod. Všechny „druhy“ dopravy jsou závislé na zásobování kapalných paliv. 

Silni�ní doprava je závislá na zásobování benzín� a nafty. Dopravní infrastruktura je 

ohrožena teroristickým útokem na vlastní dopravní stavby mnohem více, než na zdroj energie 
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pro silni�ní dopravu. Je to dáno p�edevším stovkami �erpacích stanic a množství paralelních 

možností jejich zásobování. Kritickými místy silni�ní sít� jsou d�ležité mosty a dálnice, 

dálni�ní uzly. Jejich destrukce by zp�sobila zna�né dopravní problémy, které by se mohly 

projevit v prodloužení �asu na dopravy a zvýšení spot�eby pohonných hmot [43]. Obdobn� je 

tomu tak u dopravy železni�ní. 

V �í�ní doprav� závisející rovn�ž na naft� je nejv�tší hrozba útoku na �ásti plavebních 

cest, jejichž zni�ení a porušení by mohlo vyvolat katastrofické a dlouhodobé ú�inky. 

Nejvíce zranitelnými objekty jsou zejména p�ehrady, jezy a plavební komory [43]. 

Shrnou-li se možnosti teroristického útoku v doprav�, ohroženy jsou tedy p�edevším 

dopravní uzly, dálnice, mosty, letišt�, p�ístavy a objekty p�epravující nebezpe�né látky.  

Podmínky p�epravy nebezpe�ných látek po silnici je možné nalézt v dohod� ADR6, 

jenž rozd�luje nebezpe�né látky do t�íd a upravuje zp�sob jejich dopravy. Obdobou je dohoda 

RID, která upravuje p�epravu nebezpe�ných látek po železnici. 

5.1.3 Vodní hospodá�ství 

Podzemní vodní zdroje v �eské republice jsou mén� vydatné než u sousedních zemích 

ležících v nižších nadmo�ských výškách. P�edstavují menší �ást relativn� lépe chrán�ných 

zdroj� proti nárazové kontaminaci p�i teroristických útocích ve srovnání nap�. s pr�m�rem 

EU. V p�ípad� odmyšlení si dlouhodobého velkoplošného zne�iš�ování podzemních vod d�lní 

a pr�myslovou �inností, nedostatku �istíren komunálních odpadních vod, neracionální 

zem�d�lské �innosti, dlouhodobého zne�iš�ování ropnými produkty a nadm�rného používání 

hnojiv a pesticid�, pravd�podobnostním cílem teroristického útoku proti jednotlivc�m 

a menším skupinám jsou zdroje pitné vody, typu studen, kontaminovatelné hlavn�

chemickými (také biologickými) prost�edky [42]. 

Na velkých �i malých �ekách �R (Vltava, Svratka…) byla vybudovaná kaskáda 

p�ehradních vodních nádrží. Ty slouží  vodárenským, energetickým ú�el�m, pro zadržování 

vody p�i záplavách a pro zem�d�lské ú�ely. V p�ípad� vodních nádrží a p�ehrad lze tedy �íci, 

že cílem útoku by mohla být destrukce technologických za�ízení (energetických d�l, za�ízení 

k ovládání pr�toku p�es korunu hráze) konven�ními výbušnými prost�edky, dále kontaminace 

                                                

6 ADR – Evropská dohoda o mezinárodní silni�ní p�eprav� nebezpe�ných v�cí; RID – Evropská dohoda 

o p�eprav� nebezpe�ných v�cí po železnici. 
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rekrea�ních nádrží primitivními prost�edky (ropné produkty, obaly od chemických látek), 

kontaminace a hrozba kontaminací nádrží chemickými látkami s cílem intoxikace u populace 

zásobované z vodárenské nádrže, kontaminace rybni�ních nádrží (b�žnými chemikáliemi, 

ropnými látkami apod.) [42]. 

U vod povrchových existuje n�kolik možností ohrožení terorismem. Spadá mezi n�

i použití chemickými látkami, kterými je možné ve vodote�i zp�sobit ekologickou havárii 

postihující nap�. vodní rostliny, plankton, ryby, vodní ptactvo. S ohledem na samo�isticí 

schopnost nátoku nekontaminované vody se toxická vlna posunuje ve sm�ru toku za 

sou�asného �ed�ní, což je významné pro charakter a velikost ú�inku podle vzdálenosti ve 

sm�ru vodního toku. Ovšem kontaminovaný dnový sediment se �istí pomaleji než tekoucí 

voda a m�že tak p�edstavovat pomalejší uvol�ování toxických látek. Tento jev se ale bude 

uplat�ovat spíše u déletrvající kontaminace [42]. 

 Nejpravd�podobn�jším místem teroristického útoku v oblasti vodního hospodá�ství 

jsou vodárenská za�ízení typu úpraven pitné vody a následná za�ízení pro skladování 

a dopravu upravené pitné vody ke spot�ebitel�m. V p�ípad� demonstrativního úderu 

k následné manipulaci obyvatel a zastupitelských orgán� p�ipadá v úvahu násilná likvidace 

klí�ového technologického za�ízení úpravny vody (�erpadlových soustav apod.) za použití 

konven�ních prost�edk� (klasické výbušniny) i chemickým terorismem (letálními 

i zneschop�ujícími chemickými prost�edky). V úvahu p�ipadají chemicky stálé látky, 

jak významné vojensky, nap�. soman, VX, tak i pr�myslov�, nap�. kyanidy, slou�eniny arzenu 

apod.. Pro tento typ scéná�e jsou vhodné látky významn� nesignalizující dle barvy, chut�, 

zápachu, také mohou p�sobit i po delší dobu bez toho, aby byly spat�eny podle po�áte�ních 

symptom� [42].  

5.1.4 Zem�d�lství  

Beze sporu je s lidskou populací propojen zem�d�lsko-potraviná�ský komplex. 

Je základním p�edpokladem samotné existence lidské spole�nosti. Zem�d�lská produkce je 

rozd�lena na rostlinnou a živo�išnou �ást, které jsou navzájem propojeny mnoha fyzickými 

a funk�ními vazbami, poskytují základní suroviny p�edevším pro výrobu potravin [42].  

Rostlinná výroba produkuje základní suroviny pro nejd�ležit�jší sou�ást 

potravinového koše ke spot�eb� lidskou populací. Rovn�ž je výživovým základem pro 

živo�išnou produkci. P�edstavit si ú�inný, což znamená v dané situaci velkoplošný 

teroristický zásah proti rostlinné produkci ve vegeta�ním období, je t�žké. Ovšem existuje 
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�ada zp�sob� znehodnocení osiva konven�ními metodami. Daleko významn�jší a i reáln�jší 

m�že být napadení hotové produkce p�edevším klasickými prost�edky (žhá�ství, výbušniny) 

proti skladovaným �i p�epravovaným cereáliím nacházejícím se zejména v silech a sýpkách, 

také proti píci v sušené podob� a vedlejším produkt�m (slám�) [42].  

Proti hotovým produkt�m rostlinné výroby je možné p�edpokládat i jiné formy 

zám�rného znehodnocení nebo zni�ení chemickými prost�edky. M�že se jednat o primitivní 

a lépe dostupné pr�myslové chemikálie, pesticidy, ropné produkty, páchnoucí materiály 

apod.. Podobn� napadeny mohou být i regionáln� významné sektory typu sada�ství, vina�ství 

a zahradnictví [42]. 

Druhou základní složkou zem�d�lství je živo�išná výroba, která je pevn� svázaná 

s rostlinnou produkcí. Je na ní p�ímo závislá, proto zásahy narušující rostlinnou produkci 

mohou ovlivnit i živo�išnou. Jedná se hlavn� o zásahy sm��ované proti výživ� a životním 

podmínkám hlavních chovatelských komodit i t�ch sekundárních (domácí chov, v�elstvo). 

Oproti malochovu, kde p�ipadá v úvahu úder v rámci individuálního terorismu, je velkochov 

snadn�jším místem zásahu s velkým ú�inkem [42]. 

Výroba potravin navazuje na zem�d�lskou výrobu. Pat�í do potravního �et�zce, 

na jehož konci je lidská spole�nost, je tedy daleko snadn�jším ter�em teroristických úder� než 

rostlinná a živo�išná výroba. Objektem napadení mohou být dopravované a meziskladované 

suroviny, vlastní technologický proces, jde o mlýny, mlékárny, jatky a masokombináty, 

konzervárny a obdobné závody [42]. 

5.2 SCÉNÁ	E P	I POUŽITÍ NEBEZPE�NÝCH CHEMICKÝCH 

LÁTEK 

Realizaci existujícího nebezpe�í, uplatn�ní zdroje rizika, p�edpokládá každá 

mimo�ádná událost, která je spojená s únikem nebezpe�né chemické látky. Sled událostí 

nastávající po iniciaci tohoto „škodlivého“ potenciálu nebezpe�í a ve svém d�sledku vedoucí 

k nežádoucím následk�m, se nazývá scéná� událostí [14]. 

Scéná� je nutno vnímat jako posloupnost všech událostí vedoucích k ur�itému typu 

havárie s p�íslušnými charakteristickými projevy. Jedná se tedy o variantní popis rozvoje 

havárie, jenž zahrnuje popis rozvoje p�í�inných a následných na sebe navazujících a podél 

sebe i posloupn� probíhajících událostí. Události probíhají spontánn� nebo jako �innosti lidí, 

které mají za ú�el zvládnout pr�b�h havárie [14].  
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Na po�átku mimo�ádné události (nap�. pr�myslové havárie, v tomto p�ípad�

teroristického napadení za použití chemické látky) musí dojít k úniku nebezpe�né látky do 

okolí. M�že se jednat o únik plynu, kapaliny,  pop�. plynu a kapaliny sou�asn�, aerosolu nebo 

pevné látky. V okamžiku, kdy vlivem ú�inku všech podmínek dojde k uvoln�ní energie nebo 

k projev�m nebezpe�ných vlastností dané látky, nastává tzv. vrcholová událost, od které se 

dále odvíjejí jednotlivé v�tve scéná�e události až k výsledným nežádoucím následk�m [14]. 

V �eské republice se chemický pr�mysl stále rozvíjí, �ada chemických závod�

nakládá s nebezpe�nými toxickými látkami.   

Teoreticky je možné rozd�lit chemické teroristické napadení na napadení za použití 

p�ímo bojové chemické látky, p�íklad rozptýlení sarinu v metru a za použití „oby�ejné“ 

výbušniny v chemickém závod�, jejíž následkem bude požár, výbuch a následovn� únik, 

jedovaté látky z  objektu a tím dojde k zasažení v�tšího po�tu lidí. Modely únik� látek jsou 

sepsány v následující kapitole. 

Z „oby�ejných“ výbušnin pro ú�ely teroristického napadení m�že být zneužit 

Trinitrotoluen, Semptex, Hexogen �i jiné podomácky vyrobené. P�íkladem nástražného 

výbušného systému m�že být igelitová taška, nákupní taška, malý balík, osobní automobil, 

nákladní automobil nebo také cisternový automobil [30] .  

Chemický pr�mysl je t�etím nejv�tším pr�myslovým odv�tvím �R. 

Mezi nejvýznamn�jší a nejznám�jší podniky chemického pr�myslu, které by zárove� mohly 

být cílem teroristického napadení jsou (všechny podniky je možné nalézt v knize [44], 

zde jsou vypsány pouze ty hlavní): UNIPETROL RPA, s.r.o. zahrnující spole�nost �ESKÁ 

RAFINÉRSKÁ, a.s. Litvínov, SPOLANA a.s. Neratovice, SYNTHESIA, a.s. a EXPLOSIA 

a.s. Pardubice, dále SYNTHOX, a.s. Kralupy nad Vltavou, KORAMO, a.s. Kolín. 

AGROFERT holding, a.s. Praha zahrnující spole�nosti jako je LOVOCHEMIE, a.s. Lovosice, 

PRECHEZA a.s. P�erov. D�ležitými spole�nostmi jsou také SPOLEK PRO CHEMICKOU 

A HUTNÍ VÝROBU, a.s., Ústí n. L. (SPOLCHEMIE), BORSODCHEM MCHZ, s.r.o. 

Ostrava, EASTMAN, s.r.o. Sokolov a Paskov, FOSFA, a.s. B�eclav-Poštorná apod. 

5.2.1 Modely únik� látek 

Dojde-li k porušení kompatibility za�ízení, ve v�tšin� p�ípad� dojde i k úniku ur�itého 

množství látky v n�m obsažené. Modely úniku obvykle berou jako vstupy podmínky vn�

a uvnit� za�ízení spole�n� s charakteristickými látkami. D�ležitost hraje i velikost, 

tvar a umíst�ní únikového otvoru, což se odvodí p�ímo z provozních podmínek za�ízení 
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a z úvah spojených se scéná�em dané nehody. Výstupem model� jsou charakteristiky 

zahrnující [14]: 

• vyteklé množství nebo hmotnostní rychlost úniku: 

o podkritickou rychlostí – výtoková rychlost (plynu) je závislá na 

okolním tlaku a tlaku v za�ízení; výstupní tlak je srovnatelný s tlakem 

okolí, 

o nadkritickou rychlostí – výtoková rychlost (plynu) odpovídá rychlosti 

zvuku; nezávisí na okolním tlaku a výtokový tlak je výrazn� vyšší než 

tlak okolí; 

• trvání úniku: 

o jednorázový únik – ur�itého množství látky ve velmi krátké dob�

(n�kolik vte�in, maximáln� jednotek minut), 

o kontinuální únik – ur�itého konstantního množství látky trvající delší 

dobu, která musí být minimáln� po dobu tvorby maximální velikosti 

oblaku, 

o �asov� omezený únik – ur�itého množství látky trvající omezenou 

dobu; 

• podmínky unikající látky – zda se jedná o kapalinu, plyn, aerosol.  

5.2.2 Vybrané bojové chemické látky a pr�myslové nebezpe�né látky 

Pro modelování pravd�podobnostních scéná�� chemického terorismu (viz. kapitola 6) 

byly vybrány bojové chemické látky: sarin, soman, tabun, yperit, v úvahu byl brán 

i cyklosarin, ten však použité softwary pro modelování nenabízí.  

Na základ� konzultace s odborníkem byl z látek pr�myslových, které jsou již uvedeny 

v p�edchozím textu, vybrán fosgen, amoniak, chlór, formaldehyd, chlorovodík, sirouhlík, 

kyanovodík (v �eské republice je jeho výroba a p�evoz zakázaná, ale i p�esto byl použit), 

sirovodík, oxid uhelnatý. Vzhledem k množství chemických látek, které se v chemickém 

pr�myslu vyskytují, byl tento vý�et látek dopln�n o benzen, z d�vodu ho�lavosti a dusivosti 

ethylen a acetylen.  

Celkov� bylo vybráno 12 pr�myslových nebezpe�ných látek a 4 bojové chemické. 

Tento po�et byl zvolen z d�vodu vytvo�ení si jistého p�ehledu. V textu jsou již uvedené  
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pravd�podobn� použitelné látky pro teroristické napadení, ale zde jsou dopln�ny o látky další, 

o ty, které jsou v �eském chemickém pr�myslu �asto používané �i vyráb�né. Práv� následující 

modelování (kapitola 6) svými výsledky zd�vod�uje domn�nky, že zrovna ta látka by mohla 

sloužit teroristickému ú�elu.  

Pro p�ehlednost byly vybrané látky shrnuty do tabulky �. 8 a �. 9, kde je uveden též 

jejich chemický sumární vzorec a d�vod, pro� byla daná látka vybrána pro modelování. 

Jedná se o potenciální látky zneužitelné k chemickému napadení. V�tšinou to jsou látky siln�

toxické, s vysokou sv�tovou spot�ebou, snadno dostupné. 

Nejprve je uvedena tabulka �. 8, kde jsou vypsané vybrané bojové chemické látky, 

poté tabulka �. 9 (viz následující stránka) s pr�myslovými nebezpe�nými látkami. 

Fyzikáln�-chemické vlastnosti vybraných látek, p�íznaky a první pomoc p�i zasažení látkou 

jsou uvedeny v tabulkách v p�íloze A.  

Tabulka �. 8 Bojové chemické látky 

Název látky Chemický vzorec D�vod výb�ru 

Sarin C4H10FO2P Použití sarinu za ú�elem napadení v�tšího po�tu lidí 

v tokijském metru je v poslední dob� nejznám�jší 

p�íklad chemického terorismu. Je vysoce toxický. 

Soman C7H16FO2P Je nebezpe�n�jší než sarin �i tabun, je ze skupiny látek 

nervov� paralytických nejtoxi�t�jší, zp�sobuje trvalou 

inhibici enzymu �ídícího p�enos nervových signál� bez 

možnosti lé�by. 

Tabun C5H11N2O2P Op�t jde o látku nervov� paralytickou. Nejvíce toxický 

je, když dojde ke vdechování látky do organismu,

tím p�edstavuje nejv�tší nebezpe�í. 

Yperit C4H8Cl2S Bojová zpuchý�ující látka, která byla v minulosti 

n�kolikrát použita p�i vále�ných konfliktech. P�íznaky 

otravy se objevují podle stupn� zasažení (i až po x 

hodinách). Vyskytuje se v r�zných podobách nap�. sirný 

yperit, dusíkatý apod.. Proniká i ochranným od�vem. 
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Tabulka �. 9 Pr�myslové nebezpe�né látky 

Název látky Chemický vzorec D�vod výb�ru 

Fosgen COCl2 Sv�tová výroba (2007) je p�es 4 miliony tun ro�n�, 

možnosti jsou ale až do 5 milionu tun [44]. Je dusivý

a jedovatý plyn, zárove� se jedná o bojovou chemickou 

látkou, vojenský kód má CG. V minulosti byl již jako 

bojový plyn použit. Je siln� toxický. 

Amoniak NH3 Jde o toxický plyn, ho�lavý, výbušný. Sv�tová spot�eba 

neustále stoupá (v roce 2007 sv�tová výroba dosáhla 220 

milionu tun [44])  nachází se ve strojovnách chlazení 

v potraviná�ském pr�myslu (masokombináty (45 tun), 

pivovary (25 tun)), na zimních stadionech  (7 tun) [14]. 

Krom� skladovacích zásobník� jsou i mobilní 

zásobníky, které p�edstavují zdroj nebezpe�í. 

Chlór Cl2 Je siln� toxický plyn. Sv�tová výroba v roce 2007 

dosáhla asi 44 milion� tun ro�n� [44]. Vyskytuje se 

v provozech typu úpravna vody (celý sklad – 9 tun [14]). 

Jeho zásoby je také možné nalézt na koupalištích

a krytých bazénech. Obdobn� jako amoniak je p�evážen 

automobilovými �i železni�ními cisternami. 

Formaldehyd HCHO Za vyšších teplot se rozkládá na oxid uhelnatý (viz níže) 

a kyselinu mraven�í. Jeho páry jsou ho�lavé a výbušné. 

Pr�myslov� se vyrábí ve velkém množství. Vyrábí se 

z n�ho chemikálie, které se používají k výrob� výbušnin, 

nap�. pentaerythritol. Je považován za PCK. Sv�tová 

výroba je asi 1,5 milionu tun ro�n� (2007) [44]. 

Chlorovodík HCl Toxický plyn, t�žší než vzduch, leptací, sv�tová výroba 

(2007) je asi 30 milion� tun ro�n� [44].Vzniká p�i 

výrob� kyseliny chlorovodíkové. Je možné p�evést ho na 

chlór, který byl v p�edchozím textu již uveden. 

Sirouhlík CS2 Je kapalina, ho�lavina I.t�ídy a zna�n� toxický pro CNS.  
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Název látky Chemický vzorec D�vod výb�ru 

Kyanovodík HCN Prudce jedovatá kapalina/plyn. Sv�tová výroba (2007) 

dosáhla 700 tisíc tun ro�n� [44]. V minulosti byl již 

k usmrcení lidí použit, proto byl vybrán, i když jeho 

výroba je v �R zakázaná. Ale jeho soli kyanidy se  v �R 

zabývá chemický závod Lu�ební závody a.s. závod 

Draslovka v Kolín�. 7

Sirovodík H2S Jeho výroba v �eském chemickém pr�myslu není zas 

taková, ale je obsažen v zemním plynu. Jedná se o 

širokospektrální jed. 

Oxid 

uhelnatý 

CO Toxický plyn, vzniká p�i nedokonalém ho�ení. 

Vyskytuje se v železárnách, plynárnách, koksárnách.

Benzen C6H6 Ho�lavá, dráždivá kapalina narušující CNS. Jeho zdroje 

jsou bohaté. Je deklarován jako DCK. 

Ethylen C2H4 Nejd�ležit�jší základní produkt organické chemie.

Jeho produkce neustále vzr�stá. V roce 2005 byla 100 

milion� tun ro�n� s výhledem až na 160 milion� tun 

ro�n� (2015) [44]. Je ho�lavý a p�ímo dusivý plyn. 

Acetylen C2H2 Výbušný, ho�lavý plyn, p�ímo dusivý. P�i rozkladu se 

uvol�uje energie, m�že dojít k výbuchu. Sv�tová výroba 

v roce 2007 dosáhla asi 500 tisíc tun ro�n� [44].  

                                                

7 Pro zajímavost (uvedena ing. Kizlinkem v knize [44]) se dosud HCN používá p�i soudních popravách 

ve dvou státech USA – Kalifornii a Nevad� procesem v hermetické kabin�. Plyn je získán reakcí velké tablety 

KCN v nádob� s kyselinou sírovou. Po usmrcení odsouzeného v�zn� je do kabiny pod tlakem napumpován 

amoniak, který zbylý kyanovodík zneškodní. 
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6 MODELOVÁNÍ DOPAD� CHEMICKÉHO TERORISMU 

Ze zákona �. 59/2006 Sb. [45] vyplývá, že je nezbytn� nutné provád�t modelování 

(p�edpov�
) r�zných havarijních situací, p�ípadn� dopad� chemického terorismu. 

Tato povinnost je požadovaná v �eské republice, ale i Slovenské. Existuje celá �ada 

kvalitních po�íta�ových modelovacích program� jako je nap�íklad ALOHA, EFFECTS, 

CHARM, NBC Analysis, PHAST, ROZEX-Alarm, TerEx apod. [46]. 

Sou�asné programové nástroje umož�ují velmi kvalitní prognózy havarijních dopad�

vzniklé mimo�ádné události. Ve spojení s r�znými geografickými informa�ními systémy 

p�edstavují ú�inný nástroj pro kvalifikované modelování. Nástroje zpravidla �eší prognózu 

havarijní události, o které je nedostatek vstupních informací. Po�ítá se tedy s nejhorším 

vývojem havarijní události za daných podmínek. Programové nástroje mají v sob� zahrnuty 

databáze nebezpe�ných látek s pot�ebnými fyzikáln�-chemickými, toxikologickými 

a ekotoxikologickými údaji [47]. 

Rychlá prognóza ší�ení škodliviny v atmosfé�e za použití vhodného modelovacího 

nástroje a jeho rychlé použití vytvo�í p�edpoklady pro rychlou realizaci ochranných opat�ení, 

které chrání zdraví a životy obyvatelstva, životní prost�edí a majetek. Provád�t „aktuální 

modelování havarijních dopad�“ v dob� probíhající a� již pr�myslové chemické havárie nebo 

teroristického útoku za použití nebezpe�ných chemických látek a p�ípravk� nebo bojových 

chemických látek, pot�ebují p�edevším opera�ní st�ediska Integrovaného záchranného 

systému (IZS), p�ípadn� opera�ní st�ediska Hasi�ského záchranného sboru (HZS) [46].  

V práci byly pro samotné modelování využity dva softwarové nástroje – ALOHA 

a TerEx. První zmi�ovaný je voln� dostupný ke stažení na internetových stránkách 

http://www.epa.gov/osweroe1/content/cameo/aloha.htm, druhý je licencovaným produktem, 

tudíž dostupný pouze ve vybraných institucích nap�íklad opera�ních st�ediscích, školách, 

ú�adech. 

P�i modelování pravd�podobnostních scéná�� použití bojové chemické látky nebo 

pr�myslové chemické látky se vycházelo z p�edpokladu, že bude zasažena m�stská nebo 

pr�myslová oblast ur�itým množstvím chemické látky. Situace byly modelovány pro 

množství 1, 10, 50, 100, 1000, 2000, 3000, 5000, 7000, 10 000 kg pr�myslové chemické látky 

a v p�ípad� bojové chemické látky se vycházelo ze zasažené oblasti o rozloze 0,1, 0,2, 0,3, 
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0,4, 0,5, 0,7, 1, 10 ha. Pro modelování byly zadány stejné vstupní podmínky, a to teplota 

vzduchu 20°C, t�ída stability F, rychlost v�tru 1 m/s.

Pro modelování bylo vybráno 12 pr�myslových nebezpe�ných látek a 4 bojové 

chemické látky (vypsané jsou v kapitole 5.2.2). Výstupem z program� ALOHA i TerEx je 

ur�ení evakuace lidí do jisté vzdálenosti, na jejíž základ� byly ur�eny látky jako 

nejpravd�podobn�jší pro teroristické napadení.  

Veškeré hodnoty byly shrnuty do tabulek a pro ukázku byly vloženy do p�ílohy B 

a následn� do p�ílohy C výstupní protokoly jak z programu ALOHA i TerEx. Jde o protokoly 

látek sarin, amoniak, fosgen o stejném množství, a to 7 000 kg, u sarinu se jedná v p�ípad�  

softwaru TerEx o protokol se zasaženou plochou 0,7 ha.    

6.1 SOFTWARE ALOHA 

6.1.1 Charakteristika programu 

ALOHA je jednoduchý rozptylový software, který je ur�en k p�ibližnému modelování 

tvaru a rozsahu úniku nebezpe�né látky do atmosféry. Program využívá sérii rovnic Gaussova 

rozd�lení nebo modelu t�žkého plynu k vyhodnocení pohybu zne�iš�ujících látek uvoln�ných 

do ovzduší [14]. Podrobn�jší charakteristika a postup modelování v programu viz. p�íloha 

B.  

6.1.2 Modelování v programu  

Program ALOHA obsahuje omezené množství nebezpe�ných látek pro modelování 

úniku. Z uvedených vybraných látek (viz. kapitola 5.2.2) bylo možné v tomto programu 

modelovat situaci pro bojovou chemickou látku sarin a pro nebezpe�né pr�myslové chemické 

látky fosgen, amoniak, chlór, chlorovodík, sirouhlík, kyanovodík, sirovodík, oxid 

uhelnatý, benzen, ethylen, acetylen.  

Jde o látky, u kterých byl p�i modelování zvolen zdroj úniku p�ímý. V p�íloze B je pro 

ukázku vložen výstup látek sarin, amoniak, fosgen. 

V následujících tabulkách jsou shrnuty výsledné hodnoty pro evakuaci osob do ur�ité 

vzdálenosti odvíjející se od zadaného množství. Vzdálenosti evakuace program rozd�luje do 

t�í zón: �ervené, oranžové a žluté vyjad�ující míru ohrožení. P�i modelování se p�edpokládají 

nejhorší možné scéná�e, proto jsou v tabulkách uvedeny pouze zóny �ervená a oranžová, 

žlutá není brána v úvahu. Program ALOHA má vzdálenostní omezení, a to 10 km. 
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Tabulka �. 10 Sarin – software ALOHA 

Sarin (kapalina) 

Množství [kg] Evakuace do vzdálenosti [km] 

1 – 10 000 > 10 

Tabulka �. 11 Fosgen – software ALOHA 

Fosgen (plyn)

Evakuace do vzdálenosti [km] 
Množství [kg]

�ervená zóna Oranžová zóna 

1 0,556 0,859 

10 1,100 1,700 

50 1,700 2,600 

100 2,100 3,100 

1000 4,700 6,900 

2000 6,100 9,000 

3000 7,300 >  10,000 

5000 9,000 >  10,000 

7000 > 10,000 >  10,000 

10 000 >  10,000 >  10,000 
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Tabulka �. 12 Amoniak – software ALOHA

Amoniak (plyn)

Evakuace do vzdálenosti [km] 
Množství [kg]

�ervená zóna Oranžová zóna 

1 0,047 0,121 

10 0,142 0,302 

50 0,268 0,553 

100 0,348 0,717 

1000 0,827 1,700 

2000 1,100 2,300 

3000 1,300 2,700 

5000 1,500 3,300 

7000 1,800 3,800 

10 000 2,000 4,500 

Tabulka �. 13 Chlór – software ALOHA  

Chlór (plyn)

Evakuace do vzdálenosti [km] 
Množství [kg]

�ervená zóna Oranžová zóna 

1 0,140 0,439 

10 0,304 0,885 

50 0,493 1,400 

100 0,612 1,700 

1000 1,500 3,800 

2000 2,000 5,000 

3000 2,400 5,900 
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Chlór (plyn)

Evakuace do vzdálenosti [km] 
Množství [kg]

�ervená zóna Oranžová zóna 

5000 3,000 7,300 

7000 3,400 8,400 

10 000 4,200   9,900 

Tabulka �. 14 Chlorovodík – software ALOHA

Chlorovodík (plyn)

Evakuace do vzdálenosti [km] 
Množství [kg]

�ervená zóna Oranžová zóna 

1 0,109 0,247 

10 0,255 0,522 

50 0,433 0,862 

100 0,533 1,000 

1000 1,200 2,200 

2000 1,600 2,900 

3000 1,900 3,400 

5000 2,300 4,200 

7000 2,700 4,900 

10 000 3,200 5,700 
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Tabulka �. 15 Sirouhlík – software ALOHA 

Sirouhlík (plyn)

Evakuace do vzdálenosti [km] 
Množství [kg]

�ervená zóna Oranžová zóna 

1 0,117 0,188 

10 0,160 0,315 

50 0,210 0,396 

100 0,442 0,520 

1000 0,607 1,000 

2000 0,610 1,400 

3000 0,729 1,700 

5000 0,917 2,100 

7000 1,100 2,500 

10 000 1,200 2,900 

Tabulka �. 16 Kyanovodík – software ALOHA 

Kyanovodík (plyn)

Evakuace do vzdálenosti [km] 
Množství [kg]

�ervená zóna Oranžová zóna 

1 0,260 0,345 

10 0,617 0,819 

50 1,100 1,500 

100 1,500 2,000 

1000 3,800 5,200 

2000 5,000 7,000 

3000 6,000 8,300 
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Kyanovodík (plyn)

Evakuace do vzdálenosti [km] 
Množství [kg]

�ervená zóna Oranžová zóna 

5000 7,500 >  10,000 

7000 8,700 >  10,000 

10 000 > 10,000 >  10,000 

Tabulka 17 �. Sirovodík – software ALOHA 

Sirovodík (plyn)

Evakuace do vzdálenosti [km] 
Množství [kg]

�ervená zóna Oranžová zóna 

1 0,119 0,232 

10 0,278 0,496 

50          0,472 0,820 

100 0,581 0,998 

1000 1,300 2,100 

2000 1,700 2,800 

3000 2,000 3,200 

5000 2,500 4,000 

7000 2,800 4,500 

10 000 3,300 5,300 
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Tabulka �. 18 Oxid uhelnatý – software ALOHA 

Oxid uhelnatý (plyn)

Evakuace do vzdálenosti [km] 
Množství [kg]

�ervená zóna Oranžová zóna 

1 0,055 0,066 

10 0,160 0,185 

50 0,299 0,343 

100 0,388 0,444 

1000 0,923 1,100 

2000 1,200 1,400 

3000 1,400 1,600 

5000 1,700 2,000 

7000 2,000 2,300 

10 000 2,300 2,600 

Tabulka �. 19 Benzen – software ALOHA 

Benzen (kapalina)

Evakuace do vzdálenosti [km] 
Množství [kg]

�ervená zóna Oranžová zóna 

1 0,013 0,045 

10 0,047 0,109 

50 0,089 0,197 

100 0,118 0,251 

2000 0,344 0,672 

1000 0,468 0,921 

3000 0,561 1,100 
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Benzen (kapalina)

Evakuace do vzdálenosti [km] 
Množství [kg]

�ervená zóna Oranžová zóna 

5000 0,702 1,400 

7000 0,810 1,600 

10 000 0,940 1,900 

Tabulka �. 20 Ethylen – software ALOHA 

Ethylen (plyn)

Evakuace do vzdálenosti [km] 
Množství [kg]

�ervená zóna Oranžová zóna 

1 0,014 0,050 

10 0,044 0,148 

50 0,099 0,279 

100 0,135 0,363 

1000 0,334 0,861 

2000 0,432 1,100 

3000 0,503 1,300 

5000 0,609 1,600 

7000 0,691 1,800 

10 000 0,791 2,100 
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Tabulka �. 21 Acetylen – software ALOHA 

Acetylen (plyn)

Evakuace do vzdálenosti [km] 
Množství [kg]

�ervená zóna Oranžová zóna 

1 0,016 0,025 

10 0,052 0,080 

50 0,113 0,165 

100 0,153 0,217 

1000 0,373 0,517 

2000 0,483 0,671 

3000 0,562 0,782 

5000 0,681 0,949 

7000 0,774 1,100 

10 000 0,885 1,200 
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6.2 SOFTWARE TEREX 

6.2.1 Charakteristika programu 

Programový software Teroristický expert – TerEx je nástrojem pro okamžité 

vyhodnocení dopad� úniku nebezpe�né chemické látky, chemické bojové látky �i použití 

výbušného systému. Je ur�en podnik�m, institucím, samosprávám a státním orgán�m, 

složkám IZS [48]. Význa�né p�ednosti a další charakteristika programu viz. p�íloha C. 

6.2.2 Modelování v programu 

Z bojových chemických látek bylo možné vybrat pro modelování látky sarin, soman, 

tabun, yperit. Tato verze programu TerEx obsahuje i látky cyklosarin, v jehož p�ípad� ale 

nebylo, na rozdíl od ostatních látek, možné vybrat typ úniku POISON, proto je cyklosarin 

uveden pouze v tabulce �. 22, která udává i dobu kontaminace. Pro látku yperit tato možnost 

volby v programu není možná. U yperitu byla zvolena možnost odparu z louže. 

Z látek chemických pr�myslových byly vybrány fosgen, amoniak, chlór, formaldehyd, 

chlorovodík, sirouhlík, kyanovodík, sirovodík, oxid uhelnatý, benzen, ethylen, acetylen. 

Zde byla zvolena situace PUFF, neboli jednorázový únik plynu do oblaku nebo únik vroucí 

kapaliny s rychlým odparem do oblaku.  

Tabulka �. 22 Cyklosarin, sarin, soman, tabun – software TerEx 

Doba kontaminace [dny] 
Nebezpe�ná chemická látka 

oblast napadení oblast ohrožení 

Evakuace do 

vzdálenosti [km]

Cyklosarin, sarin, soman, tabun 2 – 4 1 – 2 10
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Výsledné hodnoty bojových chemických látek. 

Tabulka �. 23 Sarin – software TerEx 

Sarin (kapalina) 

Rozloha [ha] Evakuace do vzdálenosti [km] 

0,1 1,2 

0,2 1,9 

0,3 2,6 

0,4 3,3 

0,5 4,0 

0,7 5,0 

1,0 6,5 

10,0 17,8 

Tabulka �. 24 Soman – software TerEx 

Soman (kapalina) 

Rozloha [ha] Evakuace do vzdálenosti [km] 

0,1 7,0 

0,2 8,7 

0,3 10,5 

0,4 12,3 

0,5 14,0 

0,7 15,4 

1,0 17,5 

10,0 47,0 
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Tabulka �. 25 Tabun – software TerEx 

Tabun (kapalina) 

Rozloha [ha] Evakuace do vzdálenosti [km] 

0,1 1,0 

0,2 1,7 

0,3 2,4 

0,4 3,1 

0,5 3,8 

0,7 4,4 

1,0 5,2 

10,0 17,5 

Tabulka �. 26 Yperit – software TerEx 

Yperit (kapalina) 

Rozloha [ha] Evakuace do vzdálenosti [km] 

0,1 0,6 

0,2 0,9 

0,3 1,2 

0,4 1,4 

0,5 1,7 

0,7 1,9 

1,0 2,3 

10,0 7,4 
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Výsledné hodnoty pr�myslových chemických látek. 

Tabulka �. 27 Fosgen – software TerEx 

Fosgen (plyn) 

Množství [kg] Evakuace do vzdálenosti [km] 

1 0,362 

10 0,930 

50 1,805 

100 2,414 

1000 6,175 

2000 8,223 

3000 9,693 

5000 11,951 

7000 13,758 

10000 15,946 

Tabulka �. 28 Amoniak – software TerEx 

Amoniak (plyn) 

Množství [kg] Evakuace do vzdálenosti [km] 

1 0,069 

10 0,196 

50 0,395 

100 0,543 

1000 1,501 

2000 2,025 

3000 2,429 
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Amoniak (plyn) 

Množství [kg] Evakuace do vzdálenosti [km] 

5000 3,059 

7000 3,517 

10000 4,143 

Tabulka �. 29 Chlór – software TerEx 

Chlór (plyn) 

Množství [kg] Evakuace do vzdálenosti [km] 

1 0,214 

10 0,555 

50 1,076 

100 1,419 

1000 3,691 

2000 4,871 

3000 5,796 

5000 7,088 

7000 8,131 

10000 9,405 
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Tabulka �. 30 Formaldehyd – software TerEx 

Formaldehyd (plyn) 

Množství [kg] Evakuace do vzdálenosti [km] 

1 0,207 

10 0,557 

50 1,105 

100 1,481 

 1000 3,907 

2000 5,207 

3000 6,170 

5000 7,641 

7000 8,799 

10000 10,299 

Tabulka �. 31 Chlorovodík – software TerEx 

Chlorovodík (plyn) 

Množství [kg] Evakuace do vzdálenosti [km] 

1 0,110 

10 0,308 

50 0,628 

100 0,852 

1000 2,353 

2000 3,221 

3000 3,836 
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Chlorovodík (plyn) 

Množství [kg] Evakuace do vzdálenosti [km] 

5000 4,789 

7000 5,545 

10000 6,500 

Tabulka �. 32 Sirouhlík – software TerEx 

Sirouhlík (plyn) 

Množství [kg] Evakuace do vzdálenosti [km] 

1 0,039 

10 0,085 

50 0,162 

100 0,220 

1000 0,614 

2000 0,919 

3000 1,011 

5000 1,250 

7000 1,455 

10000 1,703 
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Tabulka �. 33 Kyanovodík – software TerEx 

Kyanovodík (plyn) 

Množství [kg] Evakuace do vzdálenosti [km] 

1 0,149 

10 0,393 

50 0,781 

100 1,053 

1000 2,763 

2000 3,735 

3000 4,425 

5000 5,457 

7000 6,331 

10000 7,347 

Tabulka �. 34 Sirovodík – software TerEx 

Sirovodík (plyn) 

Množství [kg] Evakuace do vzdálenosti [km] 

1 0,084 

10 0,232 

50 0,477 

100 0,642 

1000 1,799 

2000 2,429 

3000 2,898 
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Sirovodík (plyn) 

Množství [kg] Evakuace do vzdálenosti [km] 

5000 3,647 

7000 4,229 

10000 4,938 

Tabulka �. 35 Oxid uhelnatý – software TerEx 

Oxid uhelnatý (plyn) 

Množství [kg] Evakuace do vzdálenosti [km] 

1 0,030 

10 0,084 

50 0,173 

100 0,236 

1000 0,653 

 2000 0,910 

3000 1,053 

5000 1,319 

7000 1,545 

10000 1,803 



 80

Tabulka �. 36 Benzen – software TerEx 

Benzen (kapalina) 

Množství [kg] Evakuace do vzdálenosti [km] 

1 0,046 

10 0,102 

50 0,178 

100 0,225 

1000 0,523 

2000 0,729 

3000 0,875 

5000 1,129 

7000 1,331 

10000 1,567 

Tabulka �. 37 Ethylen – software TerEx 

Ethylen (plyn) 

Množství [kg] Evakuace do vzdálenosti [km] 

1 0,049 

10 0,107 

50 0,185 

100 0,236 

1000 0,523 

2000 0,673 

3000 0,767 
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Ethylen (plyn) 

Množství [kg] Evakuace do vzdálenosti [km] 

5000 0,916 

7000 1,031 

10000 1,168 

Tabulka �. 38 Acetylen – software TerEx 

Acetylen (plyn) 

Množství [kg] Evakuace do vzdálenosti [km] 

1 0,048 

10 0,106 

50 0,184 

100 0,233 

1000 0,517 

2000 0,656 

3000 0,700 

5000 0,760 

7000 0,903 

10000 1,149 
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7 SHRNUTÍ A POROVNÁNÍ VÝSLEDK� MODELOVÁNÍ 

Náplní této kapitoly je shrnutí a porovnání dosažených výsledk� z použitých 

program�. Vzhledem k tomu, že program ALOHA neobsahuje n�které látky, které naopak 

obsahuje program TerEx, nebylo možné porovnat výsledné hodnoty všech uvedených látek. 

Látky fosgen, amoniak, chlór, chlorovodík, sirouhlík, kyanovodík, sirovodík, oxid 

uhelnatý, benzen, ethylen, acetylen ovšem obsahují softwary oba, proto práv� tyto látky 

jsou srovnány v tabulkách na následujících stranách. V p�ípad� softwaru ALOHA jsou op�t 

uvedeny pouze �ervená a oranžová zóna. Výsledné hodnoty se liší, i p�esto, že v obou 

programech byly uvedeny stejné výchozí podmínky. Avšak podobají se.  

V tabulkách �. 50 a 51 jsou shrnuty výsledky modelování pro množství látky 10 000 

kg v p�ípad� nebezpe�ných pr�myslových látek a 10 ha zasažené plochy v p�ípad� bojových 

chemických  látek. Tyto hodnoty byly vybrány proto, že jsou to nejv�tší hodnoty ur�ené p�i 

modelování. M�ly tedy mít i nejv�tší rozsah evakuace do vzdálenosti. V t�chto tabulkách jsou 

uvedené látky se�azeny podle výsledných hodnot od 1. – 4. a 1. – 12. Jde o potenciální po�adí, 

které by mohlo být atraktivní pro p�ípadné zneužití. Je zde uveden i formaldehyd, i p�esto, 

že modelování v programu ALOHA není možné, tudíž se nedají výsledky porovnat, 

avšak výsledek ze softwaru TerEx je natolik výrazný, že byla látka do tabulky za�azena. 

Vzhledem k tomu, že program bojové chemické látky program ALOHA nenabízí 

(výjimka je sarin), není možné je porovnat. Sarin v softwaru ALOHA sice vymodelován byl, 

ale vzhledem k 10ti km omezení programu nebylo možné získat konkrétní hodnoty pro 

srovnávání. 

Veškeré výstupy modelování jsou rozebrány v kapitole 9 s názvem Diskuse – celkové 

shrnutí a zhodnocení.  
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Tabulka �. 39 Fosgen srovnání 

Fosgen (plyn) 

Evakuace do vzdálenosti [km] 

ALOHA Množství [kg] TerEx 

�ervená zóna Oranžová zóna 

1 0,362 0,556 0,859 

10 0,930 1,100 1,700 

50 1,805 1,700 2,600 

100 2,414 2,100 3,100 

1000 6,175 4,700 6,900 

2000 8,223 6,100 9,000 

3000 9,693 7,300 >  10,000 

5000 11,951 9,000 >  10,000 

7000 13,758 >  10,000 >  10,000 

10000 15,946 > 10,000 >  10,000 

Tabulka �. 40 Amoniak srovnání 

Amoniak (plyn) 

Evakuace do vzdálenosti [km] 

ALOHA Množství [kg] TerEx 

�ervená zóna Oranžová zóna 

1 0,069 0,047 0,121 

10 0,196 0,142 0,302 

50 0,395 0,268 0,553 

100 0,543 0,348 0,717 

1000 1,501 0,827 1,700 
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Amoniak (plyn) 

Evakuace do vzdálenosti [km] 

ALOHA Množství [kg] TerEx 

�ervená zóna Oranžová zóna 

2000 2,025 1,100 2,300 

3000 2,429 1,300 2,700 

5000 3,059 1,500 3,300 

7000 3,517 1,800 3,800 

10000 4,143 2,000 4,500 

Tabulka �. 41 Chlór srovnání 

Chlór (plyn) 

Evakuace do vzdálenosti [km] 

ALOHA Množství [kg] TerEx 

�ervená zóna Oranžová zóna 

1 0,214 0,140 0,439 

10 0,555 0,304 0,885 

50 1,076 0,493 1,400 

100 1,419 0,612 1,700 

1000 3,691 1,500 3,800 

2000 4,871 2,000 5,000 

3000 5,796 2,400 5,900 

5000 7,088 3,000 7,300 

7000 8,131 3,400 8,400 

10000 9,405 4,200 9,900 
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Tabulka �. 42 Chlorovodík srovnání 

Chlorovodík (plyn) 

Evakuace do vzdálenosti [km] 

ALOHA Množství [kg] TerEx 

�ervená zóna Oranžová zóna 

1 0,110 0,109 0,247 

10 0,308 0,255 0,522 

50 0,628 0,433 0,862 

100 0,852 0,533 1,000 

1000 2,353 1,200 2,200 

2000 3,221 1,600 2,900 

3000 3,836 1,900 3,400 

5000 4,789 2,300 4,200 

7000 5,545 2,700 4,900 

10000 6,500 3,200 5,700 

Tabulka �. 43 Sirouhlík srovnání 

Sirouhlík (plyn) 

Evakuace do vzdálenosti [km] 

ALOHA Množství [kg] TerEx 

�ervená zóna Oranžová zóna 

1 0,039 0,117 0,188 

10 0,085 0,160 0,315 

50 0,162 0,210 0,396 

100 0,220 0,442 0,520 

1000 0,614 0,607 1,000 
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Sirouhlík (plyn) 

Evakuace do vzdálenosti [km] 

ALOHA Množství [kg] TerEx 

�ervená zóna Oranžová zóna 

2000 0,919 0,610 1,400 

3000 1,011 0,729 1,700 

5000 1,250 0,917 2,100 

7000 1,455 1,100 2,500 

10000 1,703 1,200 2,900 

Tabulka �. 44 Kyanovodík srovnání 

Kyanovodík (plyn) 

Evakuace do vzdálenosti [km] 

ALOHA Množství [kg] TerEx 

�ervená zóna Oranžová zóna 

1 0,149 0,260 0,345 

10 0,393 0,617 0,819 

50 0,781 1,100 1,500 

100 1,053 1,500 2,000 

1000 2,763 3,800 5,200 

2000 3,735 5,000 7,000 

3000 4,425 6,000 8,300 

5000 5,457 7,500 >  10,000 

7000 6,331 8,700 >  10,000 

10000 7,347 > 10,000 >  10,000 
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Tabulka �. 45 Sirovodík srovnání 

Sirovodík (plyn) 

Evakuace do vzdálenosti [km] 

ALOHA Množství [kg] TerEx 

�ervená zóna Oranžová zóna 

1 0,084 0,119 0,232 

10 0,232 0,278 0,496 

50 0,477        0,472 0,820 

100 0,642 0,581 0,998 

1000 1,799 1,300 2,100 

2000 2,429 1,700 2,800 

3000 2,898 2,000 3,200 

5000 3,647 2,500 4,000 

7000 4,229 2,800 4,500 

10000 4,938 3,300 5,300 

Tabulka �. 46 Oxid uhelnatý srovnání 

Oxid uhelnatý (plyn) 

Evakuace do vzdálenosti [km] 

ALOHA Množství [kg] TerEx 

�ervená zóna Oranžová zóna 

1 0,030 0,055 0,066 

10 0,084 0,160 0,185 

50 0,173 0,299 0,343 

100 0,236 0,388 0,444 

1000 0,653 0,923 1,100 
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Oxid uhelnatý (plyn) 

Evakuace do vzdálenosti [km] 

ALOHA Množství [kg] TerEx 

�ervená zóna Oranžová zóna 

2000 0,910 1,200 1,400 

3000 1,053 1,400 1,600 

5000 1,319 1,700 2,000 

7000 1,545 2,000 2,300 

10000 1,803 2,300 2,600 

Tabulka �. 47 Benzen srovnání 

Benzen (kapalina) 

Evakuace do vzdálenosti [km] 

ALOHA Množství [kg] TerEx 

�ervená zóna Oranžová zóna 

1 0,046 0,013 0,045 

10 0,102 0,047 0,109 

50 0,178 0,089 0,197 

100 0,225 0,118 0,251 

1000 0,523 0,344 0,672 

2000 0,729 0,468 0,921 

3000 0,875 0,561 1,100 

5000 1,129 0,702 1,400 

7000 1,331 0,810 1,600 

10000 1,567 0,940 1,900 
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Tabulka �. 48 Ethylen srovnání 

Ethylen (plyn) 

Evakuace do vzdálenosti [km] 

ALOHA Množství [kg] TerEx 

�ervená zóna Oranžová zóna 

1 0,049 0,014 0,050 

10 0,107 0,044 0,148 

50 0,185 0,099 0,279 

100 0,236 0,135 0,363 

1000 0,523 0,334 0,861 

2000 0,673 0,432 1,100 

3000 0,767 0,503 1,300 

5000 0,916 0,609 1,600 

7000 1,031 0,691 1,800 

10000 1,168 0,791 2,100 

Tabulka �. 49 Acetylen srovnání 

Acetylen (plyn) 

Evakuace do vzdálenosti [km] 

ALOHA Množství [kg] TerEx 

�ervená zóna Oranžová zóna 

1 0,048 0,016 0,025 

10 0,106 0,052 0,080 

50 0,184 0,113 0,165 

100 0,233 0,153 0,217 

1000 0,517 0,373 0,517 
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Acetylen (plyn) 

Evakuace do vzdálenosti [km] 

ALOHA Množství [kg] TerEx 

�ervená zóna Oranžová zóna 

2000 0,656 0,483 0,671 

3000 0,700 0,562 0,782 

5000 0,760 0,681 0,949 

7000 0,903 0,774 1,100 

10000 1,149 0,885 1,200 
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Tabulka �. 50 Celkové shrnutí modelovaných látek bojových chemických pro zasaženou 

plochu 10 ha 

Látka Zasažená plocha [ha] Evakuace do vzdálenosti [km] v TerEx 

1. Soman  47,0 

2. Sarin 17,8 

3. Tabun 17,5 

4. Yperit 

10 

7,4 

Tabulka �. 51 Celkové shrnutí modelovaných látek nebezpe�ných pr�myslových pro množství 

10 000 kg 

Evakuace do vzdálenosti [km] 

ALOHA 
Látka Množství [kg] 

TerEx 

�ervená zóna oranžová zóna 

1.  Fosgen 15,946 > 10,000 >  10,000 

2. Formaldehyd 10,299 - - 

3. Chlór 9,405 4,200 9,900 

4.  Kyanovodík 7,347 > 10,000 >  10,000 

5. Chlorovodík 6,500 3,200 5,700 

6. Sirovodík 4,938 3,300 5,300 

7. Amoniak 4,143 2,000 4,500 

8. Oxid uhelnatý 1,803 2,300 2,600 

9. Sirouhlík  1,703 1,200 2,900 

10. Benzen 1,567 0,940          1,900 

11. Ethylen 1,168 0,791 2,100 

12. Acetylen 

10 000 

            1,149 0,885 1,200 



 93

8 P	IPRAVENOST OBYVATELSTVA NA ÚNIK 

NEBEZPE�NÉ LÁTKY 

Dle již uvedených informací vyplývá, že lidé žijící v �eské republice nepovažují 

hrozbu teroristického útoku za reálnou, ovšem v klidu být rozhodn� nemohou. Je �eská 

republika p�ipravena �elit této hrozb�?  

Vždy, když dojde k n�jakému teroristickému napadení, zájem ob�an� o informace 

týkající se této problematiky vzroste. Významnou roli v reakci ob�an� hraje práv� jejich 

nep�ipravenost na takovéto události. Mají pocit nedostatku informací, které by �áste�n�

redukovaly jejich strach a paniku (postupem �asu opadá). P�í�inou slabé informovanosti 

o možných rizicích byl chyb�jící systém (zejména od roku 1989 do 2001), který na možné 

situace nereagoval [11]. 

Informovanost obyvatelstva v �R o mimo�ádných událostech je tedy na nedostate�né 

úrovni, i p�esto, že oblast krizového �ízení a havarijního plánování je velmi významná. 

V�asné a dostate�né informace ohroženému �i již zasaženému obyvatelstvu m�že zachránit 

lidské životy, zdraví a majetek. Rychle poskytnuté informace mohou alespo� zmírnit 

nep�íznivé následky. Je velice d�ležité poskytnout dostate�né informace, ale i tyto informace 

p�ijmout, seznámit se s nimi a získat dostate�né dovednosti a návyky, což je podstatn�

složit�jší. Získání dovedností a návyk� je otázkou opakovaných nácvik� [49].  

Generální �editelství HZS MV �R zpracovává soubor tzv. typových plán�, 

které dávají základní odborný a metodický návod na možnost �ešení ur�itých nep�íznivých 

událostí. Obecné návody jsou poté rozpracovány do konkrétních plán� na úrovní kraj� a obcí 

s p�ihlédnutím na konkrétní místní podmínky, zvyklosti a kapacitní možnosti disponibilních 

prost�edk� [49]. 

Chování lidí v p�ípad� mimo�ádné události související s použitím nebezpe�né chemické 

látky 

V p�ípad�, že se staneme sv�dky �i zasaženými teroristickým útokem za použití 

chemických látek, je p�edevším d�ležité danou situaci nepodce�ovat. Hlavní je uv�domit si, 

že nejv�tší hodnotu má lidský život, zdraví a až potom záchrana majetku. Varování ostatních 

ohrožených osob by m�la být samoz�ejmost.  
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Doporu�ený obsah a rozsah p�ípravy na hrozbu chemického terorismu 

Chemický terorismus m�že být spáchaný i prost�ednictvím nap�. poštovní obálky, 

balí�ku, anonymním oznámením o uložení bomby �i napadením chemického závodu nebo 

skladu chemikálií. Doporu�ený obsah a rozsah p�ípravy na hrozbu chemického terorismu je 

sou�ástí p�ílohy D. V rámci tohoto tématu byl vytvo�en stru�ný návod s názvem 

„Co d�lat v p�ípad� úniku chemické látky“ vycházející ze slovenské verze p�íru�ky pro 

obyvatelstvo – „Ochrana obyvate�ov p�ed možnými následkami chemického terorizmu 

a bioterorizmu“. Navržený stru�ný návod byl ješt� upraven do formátu karti�ky a ta byla 

vložena do tišt�né verze práce na zadní stran�. 
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9 DISKUSE - CELKOVÉ SHRNUTÍ A ZHODNOCENÍ; 

NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ 

Porovnání výsledk� modelování 

Ze všech látek, které byly vybrané pro modelování, bylo možné srovnat látek 11. 

Šlo o látky nebezpe�né chemické pr�myslové. Bojové chemické látky srovnat nebylo možné, 

protože jej pro modelování nabízí pouze jeden z uvedených softwar�, a to TerEx.  

Z výsledných hodnot uvedených v tabulkách je pat�i�né, že nejnebezpe�n�jší látkou 

z �ady pr�myslových, která m�že být využita k teroristickým ú�el�m je již v p�edchozím textu 

p�edpokládaný fosgen. Podle softwaru TerEx vyšla práv� u fosgenu nejv�tší vzdálenost 

evakuace p�i použití 10 tun této látky, a to 15,962 km. Je to tedy d�kaz toho, že p�sobnost 

látky má veliký rozsah, ovlivní velký okruh životního prost�edí v�etn� �lov�ka. 

Látku pravd�podobn� lehce zneužitelnou teroristy m�že být i chlór, kyanovodík 

a chlorovodík s hodnotami pro stejné množství látky evakuace do vzdálenosti 9,405 km, 

7,347 km a 6,500 km. Chlór je základní složkou p�i výrob� kyseliny chlorovodíkové a dále se 

z n�j v �eském chemickém pr�myslu vyrábí um�lé hmoty a insekticidy. „Nejlépe“ dopadl 

acetylen s hodnotou evakuace do 1,149 km, obdobn� ethylen s 1,168 km, benzen s 1,567 km, 

sirouhlík s 1,703 km, oxid uhelnatý s 1,803 km. Výrazn�jší riziko p�edstavují sirovodík a 

amoniak 

s necelými 5 km. ALOHA tyto údaje svými podobnými výslednými hodnotami potvrzuje, 

p�edevším hodnotami oranžové zóny. Formaldehyd se podle softwaru TerEx �adí s hodnotou 

10,299 km do potenciální první skupiny za fosgen, musí být tedy brán také v úvahu navíc se 

rozkládá na oxid uhelnatý a kyselinu mraven�í, jeho výroba je vysoká. Páry jsou ho�lavé 

a výbušné, je to tedy látka s velkým potenciálem ke zneužití.  Vzhledem k vysokému výskytu 

amoniaku v �eském pr�myslu (použití nap�. p�i výrob� kyseliny dusi�né) je zvýhodn�na jeho 

dostupnost a je tedy možné o�ekávat, že by mohl být zneužit i ten, i p�estože skon�il „až“ na 

potenciálním 7. míst� ve vý�tu.  

Z vybraných bojových chemických látek s nejvážn�jšími dopady skon�il soman

s hodnotou evakuace do vzdálenosti 47,0 km. Je to vysoce toxický plyn, který je možné 

považovat za pravd�podobnou látku, kterou teroristé n�jakým zp�sobem využijí. Látky sarin 

a tabun dopadly s hodnotami 17,8 km a 17,5 km podobn�. Zde by v p�ípadném použití mohla 

hrát roli jejich v�tší toxicita a lepší dostupnost.  
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Je také t�eba brát v úvahu i podv�domí lidí o samotné existenci látky. Napadení za 

použití látky sarin (1994, 1995 Japonsko) se do mysli lidí dostalo mnohem více, než-li to, 

že byl n�kdy n�kde použit nap�íklad tabun. �asto je také p�ipomínáno použití kyanovodíku 

a yperitu za války. I tyto informace mohou mít vliv na to, která látka by mohla být zneužita.  

Pokud budou mít teroristé za cíl zasáhnout co nejv�tší po�et lidí, použijí s nejv�tší 

pravd�podobností fosgen. Nabízí se i formaldehyd �i kyanovodík, chlorovodík. Ovšem pokud 

by se m�lo jednat nap�íklad pouze o n�jaké zastrašení, použijí pravd�podobn� látku, 

která nemá tak velké ú�inky. Z vý�tu se nabízí ethylen, benzen, oxid uhelnatý, sirouhlík. 

Je však d�ležité p�ipomenout, že v p�ípad� použití v�tšího množství látky, zv�tšují se i dané 

následky, tudíž p�i v�tším množství mohou být i tyto látky použity k „v�tším akcím“. 

Nejd�ležit�jší roli p�i výb�ru bude pravd�podobn� hrát dostupnost a cena nebezpe�né 

chemické látky. 

Posuzování nebezpe�ných pr�myslových látek se zam��ením na toxické 

Ti, kte�í cht�jí n�jakým zp�sobem a za n�jakým ú�elem zneužít nebezpe�nou 

pr�myslovou látku, pravd�podobn� použijí tu, jenž zasáhne nejv�tší po�et lidí, p�edevším 

nejvíce toxickou. Toxicita se hodnotí podle r�zných databází, je možné zjistit ji i podle R-v�t. 

Existuje i mnoho dalších ukazatel� nap�íklad zmi�ovaná letální dávka a koncentrace nebo 

také p�edpisy referen�ních dávek pro obyvatelstvo, koncentra�ní limity pro životní prost�edí 

a pro bezpe�nost práce.  

Softwary ur�ené pro modelování (ALOHA, TerEx apod.) vycházejí z toxikologických 

limit� látek. Hodnoty limit� (up�es�ovala nap�íklad databáze NIOSH), se ovšem 

informa�ních zdrojích liší, proto by bylo dobré, aby byl vytvo�en ucelený p�ehled. O toto se 

v minulosti pokusil i projekt ACUTE8, který m�l za úkol ur�it prahové hodnoty akutní  

expozice v��i nebezpe�ným látkám. Vycházel z limitních hodnot nej�ast�ji aplikovaných 

v EU a USA. Svoji roli jist� hraje i doba expozice nebezpe�ných látek, která je op�t v r�zných 

zemích stanovena jinak. A práv� v d�sledku používání r�zných limit� akutní toxicity se 

mohou provozovatelé chemických za�ízení �i orgány krizového �ízení dostat do složitých 

situací, které by mohly být zp�sobeny nejednotným výkladem možných havarijních následk�

a s tím souvisejících opat�ení [52].  

                                                

8 Acute Exposure – akutní expozice 
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Podle praktických cvi�ení [53] je akutní toxicita chemických látek testována na 

sladkovodních �asách, rybách a vodních organismech. Testy mají funkci p�i hodnocení nov�

vyvinutých a do praxe zavád�ných chemických látek. Zjiš�ují se (d�íve zmi�ované) hodnoty 

LC50 a EC50, IC50.  

Vhodnou metodou pro posuzování nebezpe�nosti pr�myslových látek se zam��ením 

na toxické je tedy ur�ení akutní toxicity látky. Toto posouzení by mohlo vyplývat 

z uvedených možností, a to tak, že by mohly být shrnuty veškeré limitní hodnoty toxicity, 

které by se porovnaly s hodnotami p�i testování na organismech, z �ehož by vyšel jakýsi 

pr�m�r a tak by mohly být veškeré hodnoty sjednoceny. Kdyby byla vytvo�ena jednotná 

metodika pro ur�ení limit� akutní toxicity, byla by celková komunikace p�i �ešení rizik 

závažných havárií zlepšena. S tím souvisí i to, že by bylo dobré, kdyby byl vytvo�en 

programový nástroj typu TerEx jednotný pro všechny státy EU a obsahující všechny existující 

nebezpe�né látky. Vypracovával by pravd�podobnostní havarijní dopady na základ�

jednotných toxikologických limit� látek. Program by m�l být voln� dostupný a stažitelný na 

internetu, aby m�lo možnost využít ho co nejvíce lidí.  

Na základ� modelování v nov� vzniklém programu by mohla být stanovena hranice, 

kdy je látka již nebezpe�ná. Nap�íklad vyjde vzdálenost evakuace lidí do 5 km, 

hranice nebezpe�nosti by byla cca 1 km, tudíž látka by byla za�azena mezi látky vysoce 

nebezpe�né.  

Na základ� podrobn�jší úvahy by nemusel být vymýšlen p�ímo nový program, 

nap�íklad software TerEx by mohl být vhodným a p�edevším v�rohodným kandidátem pro 

existenci jednotného systému. Ovšem velkou nevýhodou je práv� jeho nedostupnost 

(licencovaný produkt) a nedostate�né podv�domí lidí, že takový software v�bec existuje. 

Bylo by dobré více o problematice hovo�it.     

Informovanost a p�ipravenost obyvatelstva na možnost úniku nebezpe�né látky 

 P�i napadení za použití nebezpe�ných chemických látek dojde ke mnoha zbyte�ným 

ztrátám na životech. Kdyby byli lidé lépe informovaní o možnosti, že k takové situaci m�že 

dojít a co p�i ní d�lat, jist� by tolik smrtelných zran�ní nebylo.  

Na základ� konzultace se zástupcem HZS a Policie �R bylo zjišt�no, že v �eské 

republice je informovanost o dané problematice na nízké úrovni. Je tedy pot�eba n�jakým 

zp�sobem ji dostat do podv�domí ob�an�.   
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S ohledem na politické d�ní a tím se odvíjející se finan�ní situaci v �R by mohla být 

využita p�sobnost nap�íklad Sboru dobrovolných hasi�� každé obce, který by pravideln�

(cca 1x ro�n�)  po�ádal dobrovolné seminá�e pro ob�any. Náplní seminá�� by byla 

p�ipravenost na možnost dostání se do situace napadení s využitím chemické látky 

a následným únikem látky. Byly by rozdány stru�né, ale výstižné karti�ky, kde by bylo 

napsané, jak se v takové situaci zachovat a veškeré kroky by byly slovn� vysv�tleny. M�l by 

být také kladen d�raz na individuální p�ípravu obyvatel, do �ehož zapadá i rodinný plán 

p�ípravy na dané nebezpe�í.  

�lov�k by m�l být p�edevším schopen sám si sehnat informace, hlavn� lidé žijící nebo 

se �asto vyskytující v blízkosti chemického podniku �i n�jakého ve�ejného místa, které by 

mohlo být snadným ter�em a� již teroristického napadení nebo havárie zp�sobené jiným 

zap�í�in�ním. Na webových stránkách (uvedeny v p�íloze D) je možné veškeré informace o 

problematice vyhledat.  
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ZÁV�R 

Po úvodní charakteristice a rozd�lení terorismu, následn� zbraní hromadného ni�ení 

byla práce v�nována chemickým zbraním, které jsou prost�edkem chemického terorismu. 

Byly uvedeny i situace s prvkem chemického terorismu, které se odehrály v minulosti na 

území �eské republiky. V sou�asnosti nic nenasv�d�uje tomu, že by zde m�lo dojít 

k teroristickému napadení, avšak naprostá jistota neexistuje. I v p�ípad�, že by došlo k n�jaké 

havárii s únikem chemické látky zap�í�in�né jiným zp�sobem než z rukou terorist�, je dobré 

mít p�ehled o možnosti, že taková situace nastane. Práce na tuto problematiku poukazovala. 

P�i tvorb� této práce byly vybrány chemické látky, které by mohly být díky svým 

vlastnostem zneužity, a poté byly za pomocí softwar� ALOHA a TerEx vymodelovány 

pravd�podobnostní havarijní dopady jejich použití. U obou program� byly zadány stejné 

vstupní informace, avšak výsledné hodnoty se nepatrn� lišily. I p�esto ale bylo možné 

vytipovat n�kolik potenciáln� zneužitelných chemických látek. Výstupem byly vzdálenosti 

evakuace lidí, podle �ehož bylo možné zjistit nejnebezpe�n�jší látky. Jako nejnebezpe�n�jší 

a zárove� nejpravd�podobn�jší látkou využitou k terorismu byl prokázán fosgen z �ad látek 

pr�myslových a z bojových chemických se jedná o soman. Fosgen se ovšem �adí i mezi látky 

bojové chemické, �ímž se jeho nebezpe�nost násobí. Z �ist� pr�myslových látek nejvíce osob 

by mohl zasáhnout formaldehyd. Bylo by ovšem mylné domnívat se, že ostatní látky nejsou 

pro teroristy „atraktivní“. Po úvaze bylo zjišt�no, že i ostatní uvedené látky mohou být 

prost�edkem ur�eným nap�íklad k zastrašení lidí. Významnou roli v rozhodování, která látka 

bude pro pot�eby terorist� ta nejoptimáln�jší, bude jist� hrát cena, dostupnost a také jistota, 

že bude látka dostate�n� ú�inná. D�kazem ú�innosti m�že být i úsp�šné použití látky 

v minulosti.  

V práci bylo také poukázáno na posuzování nebezpe�nosti chemických látek a s tím 

do jisté míry související nedostate�nou informovanost a p�ipravenost obyvatelstva jak na 

možnost havárie za�ízení s následným únikem chemické  látky tak i na chemický terorismus 

jako takový. Bylo navrženo doporu�ené opat�ení, obsah a rozsah p�ípravy na tuto situaci, 

který byl v základních bodech sepsán a p�eveden do podoby karti�ky, jenž by mohl každý 

ob�an �eské republiky nosit u sebe nap�íklad v pen�žence.  

Diplomová práce se informovaností obyvatelstva o dané problematice v�novala pouze 

ve stru�nosti. Bylo by vhodné ji rozvíjet a pokra�ovat v ní do hloubky, aby byla možnost 

setkání se s chemickým terorismem dostána do podv�domí ob�an�. 
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POUŽITÉ ZKRATKY 

ACUTE    Acute Exposure 

Apod.     A podobn�

BCHL     Bojové chemické látky 

BOL     Bojové otravné látky 

BIS     Bezpe�nostní informa�ní služba 

CBRN     Chemical, Biological, Radiological, Nucleare 

CBRNE    Chemical, Biological, Radiological, Nucleare, Explosive 

CHZ      Chemická zbra�

CNS      Centrální nervová soustava 

�.     �íslo  

�R     �eská republika 

IZS     Integrovaný záchranný systém 

MO     Ministerstvo obrany 

MV     Ministerstvo vnitra 

NAP     Národní ak�ní plán 

Nap�.     Nap�íklad 

NIOSH    the National Institute for Occupational Safety and Health 

NPL     Nervov� paralytické látky 

Pop�.     Pop�ípad�

Tzv.     Takzvaný 

ZHN     Zbran� hromadného ni�ení 



 108



 109

SEZNAM TABULEK 

Tabulka �. 1 Základní charakteristika chemických, biologických a jaderných zbraní [10] ....19 

Tabulka �. 2 P�ehled významných historických událostí..........................................................22 

Tabulka �. 3 Toxicita NPL pro �lov�ka (70 kg) [16] ...............................................................34 

Tabulka �. 4 Toxicita sirného yperitu [16]...............................................................................35 

Tabulka �. 5 Toxicita dusivých látek [16] ................................................................................37 

Tabulka �. 6 Srovnání ú�innosti látek s psychotomimetickými ú�inky [16] .............................38 

Tabulka �. 7 Toxicita dráždivých látek [16] .............................................................................39 

Tabulka �. 8 Bojové chemické látky .........................................................................................57 

Tabulka �. 9 Pr�myslové nebezpe�né látky ..............................................................................58 

Tabulka �. 10 Sarin – software ALOHA ...................................................................................63 

Tabulka �. 11 Fosgen – software ALOHA................................................................................63 

Tabulka �. 12 Amoniak – software ALOHA .............................................................................64 

Tabulka �. 13 Chlór – software ALOHA ..................................................................................64 

Tabulka �. 14 Chlorovodík – software ALOHA........................................................................65 

Tabulka �. 15 Sirouhlík – software ALOHA .............................................................................66 

Tabulka �. 16 Kyanovodík – software ALOHA.........................................................................66 

Tabulka 17 �. Sirovodík – software ALOHA ............................................................................67 

Tabulka �. 18 Oxid uhelnatý – software ALOHA .....................................................................68 

Tabulka �. 19 Benzen – software ALOHA ................................................................................68 

Tabulka �. 20 Ethylen – software ALOHA ...............................................................................69 

Tabulka �. 21 Acetylen – software ALOHA ..............................................................................70 

Tabulka �. 22 Cyklosarin, sarin, soman, tabun – software TerEx ...........................................71 

Tabulka �. 23 Sarin – software TerEx ......................................................................................72 

Tabulka �. 24 Soman – software TerEx ....................................................................................72 



 110

Tabulka �. 25 Tabun – software TerEx .................................................................................... 73 

Tabulka �. 26 Yperit – software TerEx .................................................................................... 73 

Tabulka �. 27 Fosgen – software TerEx .................................................................................. 74 

Tabulka �. 28 Amoniak – software TerEx ................................................................................ 74 

Tabulka �. 29 Chlór – software TerEx ..................................................................................... 75 

Tabulka �. 30 Formaldehyd – software TerEx......................................................................... 76 

Tabulka �. 31 Chlorovodík – software TerEx .......................................................................... 76 

Tabulka �. 32 Sirouhlík – software TerEx................................................................................ 77 

Tabulka �. 33 Kyanovodík – software TerEx ........................................................................... 78 

Tabulka �. 34 Sirovodík – software TerEx ............................................................................... 78 

Tabulka �. 35 Oxid uhelnatý – software TerEx........................................................................ 79 

Tabulka �. 36 Benzen – software TerEx................................................................................... 80 

Tabulka �. 37 Ethylen – software TerEx .................................................................................. 80 

Tabulka �. 38 Acetylen – software TerEx ................................................................................ 81 

Tabulka �. 39 Fosgen srovnání ................................................................................................ 84 

Tabulka �. 40 Amoniak srovnání.............................................................................................. 84 

Tabulka �. 41 Chlór srovnání .................................................................................................. 85 

Tabulka �. 42 Chlorovodík srovnání........................................................................................ 86 

Tabulka �. 43 Sirouhlík srovnání ............................................................................................. 86 

Tabulka �. 44 Kyanovodík srovnání......................................................................................... 87 

Tabulka �. 45 Sirovodík srovnání ............................................................................................ 88 

Tabulka �. 46 Oxid uhelnatý srovnání ..................................................................................... 88 

Tabulka �. 47 Benzen srovnání ................................................................................................ 89 

Tabulka �. 48 Ethylen srovnání................................................................................................ 90 

Tabulka �. 49 Acetylen srovnání .............................................................................................. 90 



 111

Tabulka �. 50 Celkové shrnutí modelovaných látek bojových chemických pro zasaženou 

plochu 10 ha .............................................................................................................................92 

Tabulka �. 51 Celkové shrnutí modelovaných látek nebezpe�ných pr�myslových pro množství 

10 000 kg ..................................................................................................................................92 



 112



 113

P	ÍLOHY 

P	ÍLOHA A 

Tabulka �. 1 Fyzikáln� – chemické parametry nejvýznamn�jších bojových chemických látek 

a látek aplikovatelných v chemickém terorismu [50]1

Stálost 
Látka 

Bod varu 

[°C] 

T�kavost p�i 

25 °C [ppm] 
Zápach 

V zim� V lét�

Sarin 151 3800 
jable�ný 

mošt 
2-6 hod 6-12 hod 

Soman 167 520 
kafr, kozlík 

léka�ský 
1-2 dny týden 

Tabun 108 90 
ovoce až 

ho�ké 
mandle 

2 dny do 1 dne 

VX látka cca 300 0,9 fermež 2 dny-týden nad týden 

Yperit 228 140 
�esnek, 
ho��ice 

2-6 dn� m�síc 

Lewisit 190 300 pelargonie 2-3 dny nad týden 

Fosgen 8 1000 000 seno do 0,3 hod 0,1 hod 

Chloracetofenon 228 20 �esnek 2-3 týdny 1-2 dny 

CS 310 0,01 pep� 2-3 týdny 2-3 dny 

                                                

1 Tabulka obsahuje i látky, které nebyly p�i modelování použity. 
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Tabulka �. 2 Fosgen – fyzikáln�-chemické vlastnosti, toxikologické informace a pokyny první  

pomoci p�i zasažení – údaje vychází z bezpe�nostního listu látky 

Fyzikáln� chemické vlastnosti

Skupenství Plynné 

Barva Bezbarvý 

Bod varu [°C]  8 

Bod vzplanutí [°C] - 

Ho�lavost - 

Bod vznícení [°C] - 

Výbušnost - 

Zápach Po shnilém sen�

Reaktivita S vodou vytvá�í kyselinu chlorovodíkovou. 

Toxikologické informace 

Toxická, dusivá látka. 

Vdechování zp�sobuje podrážd�ní dýchacího ústrojí, plicní edém. 

První pomoc p�i zasažení 

P�i vdechnutí vynést postiženého na �erstvý vzduch, podle situace lze ur�it výplach ústní 

dutiny. Vyhledat léka�e. 
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Tabulka �. 3 Amoniak – fyzikáln�-chemické vlastnosti, toxikologické informace a pokyny první  

pomoci p�i zasažení – údaje vychází z bezpe�nostního listu látky 

Fyzikáln� chemické vlastnosti

Skupenství Plynné 

Barva Bezbarvý 

Bod varu [°C]  - 33,4  

Bod vzplanutí [°C] - 

Ho�lavost Ho�lavý   

Bod vznícení [°C] 650 

Výbušnost Dolní mez [% obj.] 15 – horní mez [% obj.] 28 

Zápach Siln� �pavý, štiplavý 

Reaktivita Podmínky, kterým je t�eba zabránit: koncentrace v mezích 

výbušnosti, zdroje vznícení, vysoká teplota, slune�ní zá�ení. 

Materiály, kterých je t�eba se vyvarovat: BF5, ClF5, oxida�ní 

�inidla, Cl2, HCl, CO2 apod. 

Toxikologické informace 

Toxická, dráždivá látka. 

Velmi siln� dráždí až t�žce leptá o�i, sliznice dýchacích cest, plíce a k�ži. M�že zp�sobit 

vážné poškození zdraví. K�e� nebo otok hrtanu m�že vést k udušení. Pobyt ve vysokých 

koncentracích plynu vede k zástav� dechu p�echodného rázu, ale i náhlou smrt.

M�že zp�sobit otok plic a podrážd�ní o�í kon�ící poškozením rohovky i slepotou. P�i styku 

se zkapaln�ným plynem dochází k poleptání a vzniku omrzlin.  

První pomoc p�i zasažení 

P�i nadýchání dopravit postiženého na �erstvý vzduch, vodou vypláchnout ústa a nos, 

zajistit mu teplo, klid. P�i styku s k�ží opláchnout dostate�ným množstvím vody a odstranit 

kontaminovaný od�v a obuv. P�i vzniku omrzlin zasažená místa net�ít. P�i zasažení o�í 

vypláchnout. Vyhledat léka�e. 
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Tabulka �. 4 Chlór – fyzikáln�-chemické vlastnosti, toxikologické informace a pokyny první  

pomoci p�i zasažení – údaje vychází z bezpe�nostního listu látky 

Fyzikáln� chemické vlastnosti

Skupenství Plynné/ zkapaln�ný pod tlakem 

Barva Žlutozelená 

Bod varu [°C]  - 

Bod vzplanutí [°C] - 

Ho�lavost Neho�lavý  

Bod vznícení [°C] - 

Výbušnost - 

Zápach Pronikavý, štiplavý 

Reaktivita S organickými látkami 

Toxikologické informace 

Toxická, dráždivá látka. 

Nadýchání plynu vede k t�žkému podrážd�ní dýchacích cest a plic. Riziko plicního edému. 

Edém plic se m�že vyvinou s latencí až do 2 dn�. Po nadýchání plynu je proto vždy nutné 

léka�ské vyšet�ení. Plyn t�žce leptá o�i a dráždí k�ži až k tvorb� puchý��. Po styku s 

tekutinou eventueln� i omrzliny. Pálení a bolesti o�í, sliznice nosu a hltanu i k�že.

Drážd�ní ke kašli, záchvaty dušení. Koncentrace 0,1% po dobu 10 min p�sobí smrteln�. 

První pomoc p�i zasažení 

Naprostý klid, zákaz kou�ení, p�evléknutí a omytí postiženého, výplach o�í borovou vodou. 

Poleptané �ásti k�že p�ekrýt sterilním obvazem. Vyhledat léka�skou pomoc. 
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Tabulka �. 5 Formaldehyd – fyzikáln�-chemické vlastnosti, toxikologické informace a pokyny 

první pomoci p�i zasažení – údaje vychází z bezpe�nostního listu látky 

Fyzikáln� chemické vlastnosti

Skupenství Kapalné 

Barva Bezbarvý 

Bod varu [°C]  96 – 98  

Bod vzplanutí [°C] 62

Ho�lavost Ho�lavý 

Bod vznícení [°C] 300 

Výbušnost Dolní mez [% obj.] 7 – horní mez [% obj.] 73  

Zápach Ostrý, štiplavý 

Reaktivita T�eba se vyvarovat silným oxida�ním prost�edk�m. 

Toxikologické informace 

Toxická látka. 

Podrážd�ní a poleptání sliznic p�i kontaktu �i vdechnutí. U citliv�jších osob senzibilizace 

k�že. Podez�ení na karcinogenní, mutagenní ú�inky. 

První pomoc p�i zasažení 

P�i vdechnutí vynést postiženého na �erstvý vzduch, podle situace lze ur�it výplach ústní 

dutiny. Vyhledat léka�skou pomoc. P�i styku s k�ží odstranit kontaminované sou�ásti 

od�vu a kontaminovanou obuv. Zasažené místo omývat velkým množstvím vody.

Vyhledat léka�skou pomoc. P�i styku s o�ima okamžit� vyplachovat o�i velkým množství 

vody (15-20 minut). Vyhledat léka�skou pomoc. P�i požití vypláchnout a vypít velké 

množství vody. Nevyvolávat zvracení. Vyhledat léka�skou pomoc. 
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Tabulka �. 6 Chlorovodík – fyzikáln�-chemické vlastnosti, toxikologické informace a pokyny 

první pomoci p�i zasažení – údaje vychází z bezpe�nostního listu látky 

Fyzikáln� chemické vlastnosti

Skupenství Plynné 

Barva Bezbarvý 

Bod varu [°C]  -85 

Bod vzplanutí [°C] -

Ho�lavost Neho�lavý 

Bod vznícení [°C] 562 

Výbušnost - 

Zápach Ostrý, štiplavý 

Reaktivita Reakce s organickými látkami 

Toxikologické informace 

Toxická, žíravá látka. 

Zm�ny zraku, podrážd�ní dýchacího ústrojí, plicní edém. Žíravá látky pro k�ži.

Vážné poškození o�í. Možnost p�evést ho na chlór. 

První pomoc p�i zasažení 

P�i vdechnutí vynést postiženého na �erstvý vzduch, podle situace lze ur�it výplach ústní 

dutiny. P�i styku s k�ží odstranit kontaminované sou�ásti od�vu a kontaminovanou obuv. 

Zasažené místo omývat velkým množstvím vody. P�iložit sterilní obvaz. P�i styku s o�ima 

okamžit� vyplachovat o�i velkým množství vody (15-20 minut). Neprovád�t neutralizaci. 

P�i požití vypláchnout a vypít velké množství vody. Nevyvolávat zvracení. Nepodávat 

aktivní uhlí. Vyhledat léka�e. 
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Tabulka �. 7 Sirouhlík – fyzikáln�-chemické vlastnosti, toxikologické informace a pokyny 

první pomoci p�i zasažení – údaje vychází z bezpe�nostního listu látky 

Fyzikáln� chemické vlastnosti

Skupenství Kapalné 

Barva Bezbarvý 

Bod varu [°C]  46 

Bod vzplanutí [°C] -40

Ho�lavost Vysoce ho�lavý 

Bod vznícení [°C] - 

Výbušnost Dolní mez [% obj.] 1 – horní mez [% obj.] 60 

Zápach Zapáchající 

Reaktivita S vodou vzniká kyselina chlorovodíková 

Toxikologické informace 

Toxická látka. 

P�i požití vyvolává pocit zvracení, bolest hlavy, bezv�domí, k�e�e; poškození jater a ledvin. 

P�i vdechnutí euforii, stavy opilosti, k�e�e. P�i styku s o�ima podrážd�ní až poškození. 

První pomoc p�i zasažení 

P�i vdechnutí vynést postiženého na �erstvý vzduch, podle situace lze ur�it výplach ústní 

dutiny. P�i styku s k�ží odstranit kontaminované sou�ásti od�vu a kontaminovanou obuv. 

Zasažené místo omývat velkým množstvím vody. P�i styku s o�ima okamžit� vyplachovat 

o�i velkým množství vody (15-20 minut). P�i požití vypláchnout a vypít velké množství 

vody. Vyhledat léka�e. 
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Tabulka �. 8 Kyanovodík – fyzikáln�-chemické vlastnosti, toxikologické informace a pokyny 

první pomoci p�i zasažení – údaje vychází z bezpe�nostního listu látky 

Fyzikáln� chemické vlastnosti

Skupenství Kapalné (za normálních podmínek)/ plyn 

Barva - 

Bod varu [°C]  26,5 

Bod vzplanutí [°C] -40

Ho�lavost Extrémn� ho�lavý  

Bod vznícení [°C] 538 

Výbušnost Dolní mez [% obj.] 5,6 – horní mez [% obj.] 40 

Zápach Po ho�kých mandlí 

Reaktivita Rozpustnost ve vod�

Toxikologické informace 

Vysoce toxická látka. 

Slzení, rýma, pocení, otok plic, možnost udušení - ohrožení života.  

První pomoc p�i zasažení 

Zamezit kontakt zasaženého s látkou. Nasadit postiženému ochrannou masku, p�emístit 

mimo kontaminovaný prostor. Dekontaminace povrchu t�la. V p�ípad� pot�eby zajistit 

um�lé dýchání. Vyhledat léka�e. 
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Tabulka �. 9 Sirovodík – fyzikáln�-chemické vlastnosti, toxikologické informace a pokyny 

první pomoci p�i zasažení – údaje vychází z bezpe�nostního listu látky 

Fyzikáln� chemické vlastnosti

Skupenství Plynné 

Barva Bezbarvý 

Bod varu [°C]  -60 

Bod vzplanutí [°C] -

Ho�lavost Extrémn� ho�lavý  

Bod vznícení [°C] 246 

Výbušnost Dolní mez [% obj.] 4,3 – horní mez [% obj.] 46 

Zápach Po zkažených vejcích 

Reaktivita Dobrá rozpustnost ve vod�

Toxikologické informace 

Vysoce toxická látka. 

Poškozuje �ervené krvinky, nervový jed.  

První pomoc p�i zasažení 

P�i nadýchání postiženého dopravit na �erstvý vzduch. Klid a teplo. P�i styku s k�ží/ o�ima 

omývat vodou nejmén� 15 minut. Vyhledat léka�e 
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Tabulka �. 10 Oxid uhelnatý – fyzikáln�-chemické vlastnosti, toxikologické informace  

a pokyny první pomoci p�i zasažení – údaje vychází z bezpe�nostního listu látky 

Fyzikáln�-chemické vlastnosti

Skupenství Plynné 

Barva - 

Bod varu [°C]  -191 

Bod vzplanutí [°C] -                   

Ho�lavost Extrémn� ho�lavý 

Bod vznícení [°C] 610 

Výbušnost Dolní mez [% obj.] 12,5 – horní mez [% obj.] 74 

Zápach - 

Reaktivita S n�kterými kovy m�že tvo�it vysoce toxické karbonyly. 

Toxikologické informace 

Toxická látka. 

Toxický. Poškozuje �ervené krvinky. 

První pomoc p�i zasažení 

P�i nadýchání zkontrolovat pr�chodnosti dýchacích cest (vytažení jazyka apod.), um�lé 

dýchání jen nedýchá-li postižený sám nebo je-li dýchání nepravidelné a nedostate�né. 

Teplo, klid. Vyhledat léka�e. 
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Tabulka �. 11 Benzen – fyzikáln�-chemické vlastnosti, toxikologické informace a pokyny první 

pomoci p�i zasažení – údaje vychází z bezpe�nostního listu látky 

Fyzikáln�-chemické vlastnosti

Skupenství Kapalné 

Barva Bezbarvý 

Bod varu [°C]  80 °C 

Bod vzplanutí [°C]                    -11 (uzav�ený kelímek)

Ho�lavost Vysoce ho�lavý 

Bod vznícení [°C] 562 

Výbušnost Dolní mez [% obj.] 1,2 – horní mez [% obj.] 8 

Zápach Aromatický 

Reaktivita Prudce reaguje s fluoridem jodi�ným 

Toxikologické informace 

Žíravá, dráždivá látka. 

P�i vdechování poruchy CNS, k�e�e, bezv�domí. P�i styku s k�ží zp�sobuje odmašt�ní, 

vysoušení pokožky; s o�ima poškození rohovky. P�i požití nebezpe�í vniknutí do plic, 

m�že vést ke stavu pneumonii. Látka je chronicky zna�n� jedovatá, zp�sobuje útlum 

krvetvorby, poškození jater. 

První pomoc p�i zasažení 

P�i vdechnutí vynést postiženého na �erstvý vzduch, zajistit mu teplo, t�lesný klid. 

V p�ípad� zástavy dýchání, provád�t um�lé dýchání. P�i styku s k�ží odstranit 

kontaminované sou�ásti od�vu a obuv. Zasažené místo omývat velkým množstvím vody. 

P�i styku s o�ima okamžit� vyplachovat o�i velkým množství vody (15-20 minut).

P�i požití vypláchnout a vypít velké množství vody. Podat aktivní uhlí. Vyhledat léka�e. 
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Tabulka �. 12 Ethylen – fyzikáln�-chemické vlastnosti, toxikologické informace a pokyny první 

pomoci p�i zasažení – údaje vychází z bezpe�nostního listu látky 

Fyzikáln� chemické vlastnosti

Skupenství Plynné 

Barva - 

Bod varu [°C]  -104 

Bod vzplanutí [°C] -16

Ho�lavost Extrémn� ho�lavý 

Bod vznícení [°C] - 

Výbušnost Dolní mez [% obj.] 2,7 – horní mez [% obj.] 34 

Zápach Nasládlý 

Reaktivita Se vzduchem tvo�í výbušné sm�si 

Toxikologické informace 

Netoxická, dusivá látka. 

První pomoc p�i zasažení 

Postiženého dopravit na �erstvý vzduch, udržovat v klidu a teple. V p�ípad� zástavy 

dýchání, provád�t um�lé dýchání. Vyhledat léka�e. 
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Tabulka �. 13 Acetylen – fyzikáln�-chemické vlastnosti, toxikologické informace a pokyny 

první pomoci p�i zasažení – údaje vychází z bezpe�nostního listu látky 

Fyzikáln� chemické vlastnosti

Skupenství Plynné 

Barva - 

Bod varu [°C]  -83,3 

Bod vzplanutí [°C] -

Ho�lavost Extrémn� ho�lavý 

Bod vznícení [°C] 305 

Výbušnost Dolní mez [% obj.] 1,5 – horní mez [% obj.] 80 

Zápach Éterický (�istý), po �esneku (technický) 

Reaktivita Nutno vyvarovat se podmínkám nad 50°C. 

Toxikologické informace 

Netoxická, dusivá látka. 

První pomoc p�i zasažení 

Postižené dopravit na �erstvý vzduch. Udržovat v teple a klidu. P�i zástav� dechu použít 

um�lé dýchání. Vyhledat léka�e. 
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P	ÍLOHA B 

Software ALOHA 

Program pracuje se vstupními informacemi, které se zadávají ve stejném po�adí, a to 

(informace vycházejí z manuálu softwaru ALOHA) [51]: 

• lokalizace stanovišt� (název místa, stát), 

• informace o uniklé látce, 

• informace o stavu atmosféry (síla a sm�r v�tru, teplota vzduchu, obla�nost), 

• informace o zdroji úniku (možnost zadání 4 druh� zdroj� a jejich parametry – p�ímý 

zdroj, louže, zásobník, potrubí). 

ALOHA vypíše výsledky v textové a grafické podob�. Zobrazí stopu oblaku látky o 

zadané koncentraci, dávku a vydatnost zdroje. Má ale jistá omezení, kterými jsou: 

• práce programu s nízkými rychlostmi v�tru, 

• stabilními atmosférickými podmínkami, 

• malým rozlišením �lenitosti terénu, 

• nezahrnuje zm�ny sm�ru v�tru, efekty požáru a chemických reakcí, rozptyl pevných 

�ástí a roztok�, 

• únik látek je stanoven na dobu jedné hodiny a rozptyl látek je omezen do vzdálenosti 

10 km. 

Výsledné hodnoty jsou rozd�leny na t�i zóny: �ervenou, oranžovou, žlutou. 

�ervená p�edstavuje nejv�tší riziko a nejv�tší po�et mrtvých do ur�ité doby �i okamžitá úmrtí. 

Oranžová a žlutá p�edstavují stejn� jako �ervená ohrožení osob do ur�ité doby, zde je však 

tato doba delší. 

Práce je vypracována ALOHA 5.4.1., který má dopln�nou možnost modelování 

požáru a výbuchu. Krom� toxického ohrožení je také možné hodnotit nebezpe�í spojené 

s požáry typu Jet Fire, požáry kaluže, výbuch mraku par (VCE – vapor cloud explosions), 

výbuch expandujících par vroucí kapaliny (BLEVE – Bowling Liquid Expanding Vapor 

Explosions) a požáry typu Flash Fires. 
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Výstupy ze softwaru ALOHA 

Výstup �. 1 Amoniak 
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Výstup �. 2 Fosgen 
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Výstup �. 3 sarin 
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P	ÍLOHA C 

Software TerEx 

Tento nástroj je význa�ný svými p�ednostmi jako je [48]: 

• jednoduchý vstup, rychlý a snadno pochopitelný výstup, 

• podpora rychlého rozhodování ve stresových podmínkách, 

• obsáhlá databáze látek, 

• vyhodnocení ohrožení nebo zneužití nebezpe�né chemické/otravné látky, výbušného 

systému, 

• vhodný pro plánování, operativní výpo�et prvotních odhad�, pot�eby výuky a cvi�ení, 

• kombinace odhadu následk� pr�myslových havárií a výbuch�/následk� p�sobení 

otravných látek a ZHN, 

• podrobný popis látek v�etn� p�íslušných parametr�, 

• integrovanou sou�ástí programu je modul pro zobrazování výsledk� do mapy, 

• apod. 

K dispozici je cca 120 (po�et je stále navyšován) nebezpe�ných chemických látek. 

Vyhodnocení t�chto látek: 

• modely typu TOXI – dosah a tvar oblaku dle koncentrace toxické látky, 

• modely typu UVCE – p�sobnost vzdušné rázové vlny, vyvolávající detonace sm�si 

látky se vzduchem, 

• model PLUME – déletrvající únik plynu do oblaku, únik vroucí kapaliny s rychlým 

odparem do oblaku, pomalý odpar kapaliny z louže do oblaku, 

• model PUFF – jednorázový únik plynu do oblaku, únik vroucí kapaliny s rychlým 

odparem do oblaku, 

• modely typu FLASH FIRE – velikost prostoru ohrožení osob plamennou zónou (Flash 

Fire, Jet Fire, Pool Fire). 
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Vyhodnocení výbušných systém�: 

• Model typu TEROR – možné dopady detonace výbušných systém�, založených na 

kondenzované fázi, použité s cílem ohrožení okolí detonace. 

Vyhodnocení otravných látek: 

• Model POISON – ší�ení oblaku vzniklého rozptýlením otravné látky na ur�ité území 

(podle rozlohy území, typu látky, zp�sobu rozptýlení, sekundárního odparu), 

• Model ATP-45C – závislost výsledku na zp�sobu použití látky a na síle v�tru; ur�en 

spíše pro vojenské nasazení. 

Výsledky výpo�tu modelu TerEx jsou uspo�ádané velmi jednoduše, srozumiteln�

a p�edevším jednozna�n�.  
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Výstupy ze software TerEx 

Výstup �. 1 Amoniak 
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Výstup �. 2 Fosgen 
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Výstup �. 3 Sarin 
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P	ÍLOHA D

Doporu�ený obsah a rozsah p�ípravy na hrozbu chemického terorismu 

Chemické ohrožení m�že být uskute�n�no rozptýlením toxických chemických látek do 

životního prost�edí v plynném, kapalném stavu �i za použití aerosolu. K takovéto situaci 

nej�ast�ji m�že dojít v prostorách vysoké koncentrace obyvatelstva jako jsou dopravní uzly, 

stadiony, nákupní st�ediska, ale také objekty a za�ízení hromadného zásobování typu 

vodojemy, vodní zdroje, sila, velkosklady potravin apod. Toxické látky zp�sobují poškození 

nebo i smrt živých organism�. U lidí m�že docházet k poškození CNS, dýchací soustavy �i 

zažívacího traktu. Vždy by se m�lo dbát pokyn� IZS.  

Každý, kdo se dostane do situace, kde došlo k úniku a p�sobení nebezpe�ných 

chemických látek, by m�l dodržovat ur�ité zásady. Jednotlivé kroky chování lidí v této situaci 

jsou [14, 49]:  

1. nep�ibližovat se k místu havárie – v míst� napadení se mohou vyskytovat 

nebezpe�né chemické látky ve form� plyn�, par, kapalin, pevných látek, aerosolu, 

které ohrožují �lov�ka svojí toxicitou, výbušností, ho�lavostí apod.; m�že se zde 

vyskytovat i nevybuchlá výbušnina, unikat plyn; každé p�iblížení k místu zásahu bez 

jakékoliv ochrany nap�. dýchacích cest, m�že zvyšovat ztráty nebo po�et otrávených, 

2. použít improvizované prost�edky ochrany dýchacích cest – nejd�ležit�jší pro 

ochranu �lov�ka je rychlá ochrana vlhkou tkaninou dýchacích cest a o�í, pop�. 

ochrana povrchu celého t�la,  

3. vyhledat vhodný úkryt – celá �ada nebezpe�ných chemických látek je t�žší než 

vzduch, drží se tedy p�i zemi, je vhodn�jší najít úkryt ve vyšších patrech budovy, 

místnost úkrytu vhodn� a velmi pe�liv� ut�snit, nejlépe kvalitní izola�ní páskou, 

4. jednat klidn� a s rozvahou,

5. pomoct ostatním – poskytnutí pomoci lidem, kte�í ji pot�ebují (sta�í a nemohoucí 

lidé, osam�lé d�ti, apod.). 

Pokud se �lov�k dostane do situace, kdy mu bude doru�ena podez�elá obálka �i 

balí�ek, m�l by zachovat následovn� [8]: 

1. s podez�elou zásilkou net�epat, nevyprazd�ovat, 

2. opustit místnost, 
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3. d�kladn� si umýt ruce vodou a mýdlem, 

4. událost bez prodlení oznámit na tís�ovou linku (158, 150). 

V p�ípad� anonymního oznámení o uložení bomby, použití nebezpe�né látky [8]:

1. událost brát vážn� (m�že to být i planý poplach), 

2. oznámit na tís�ovou linku, 

3. opustit budovu, ve které se údajn� bomba nachází, 

4. následovat ostatní evakuované do p�edem vyhrazených prostor, co nejdále od tohoto 

místa, 

5. p�i odchodu si vzít s sebou osobní doklady. 

V situaci, kdy dojde k napadení chemického podniku [8]:

1. okamžit� opustit ohrožené místo, 

2. ukrýt se v nejbližší budov� – uzav�ít a ut�snit okna a další otvory, vypnout ventilaci, 

3. provést nebo se p�ipravit na �áste�nou dekontaminaci, 

4. sledovat zprávy v informa�ních prost�edcích, 

5. neblokovat telefonní sí� zbyte�nými hovory, 

6. varovat sousedy, 

7. p�ipravit se na evakuaci, 

8. chovat se podle pokyn� záchraná��. 

P�i ohrožení bude obyvatelstvo varované prost�ednictvím varovného signálu 

„všeobecná výstraha“, která se vyhlašuje dvojminutovým kolísavým tónem sirén. 

Následuje vyrozum�ní informací o podrobnostech. Po poslechnutí by se lidé m�li chovat 

podle charakteru ohrožení a pokyn� IZS. 

Toxické chemické látky se ve form� oblaku ší�í vždy ve sm�ru p�ízemního v�tru. 

Teroristické napadení v�tšinou vyvolá �asovou tíse�, do p�íchodu složek IZS se musí �lov�k 

spolehnout sám na sebe, p�ípadn� si vyhotovit improvizované prost�edky individuální 

ochrany z vlastních zdroj�. P�ed ú�inky toxických chemických látek je d�ležité chránit si o�i, 

ale i k�ži, protože tyto látky mají schopnost pronikat p�es ni do organismu. 
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Pokud bude v p�ípad� a� teroristického napadení na chemický objekt nebo za jiné 

mimo�ádné události vyhlášena evakuace, je t�eba postupovat následovn�: 

• uhasit otev�ený ohe�, uzav�ít p�ívod plynu, vody, elekt�iny, 

• p�ipravit si evakua�ní zavazadlo,  

• postarat se o domácí zví�ata (pokud to jde, vzít s sebou), 

• uzamknout byt, 

• p�esv�d�it se, zda sousedi v�dí o vzniklé situaci, 

• pomoci ostatním, 

• dodržovat pokyny p�íslušných orgán� zabezpe�ující evakuaci.  

Podrobn�jší informace o dané problematice je možno nalézt na webových stránkách: 

1. Institutu ochrany obyvatelstva Lázn� Bohdane� – http://www.ioolb.cz/, 

2. Ministerstva vnitra �R – http://www.mvcr.cz/, 

3. Hasi�ského záchranného sboru �R – http://www.hzscr.cz/, 

4. Policie �R – http://www.policie.cz/, 

5. Toxikologického informa�ního st�ediska �R – http://www.tis-cz.cz/, 

6. Fóra týkajícího se dané problematiky – http://forum.valka.cz/index.php. 


