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Abstrakt 

V bakalářské práci jsme se zabývali pilotním výzkumem bakteriální 

kontaminace filtru z kabinové klimatizace dopravního letadla A 319 s následujícím 

porovnáním bakteriální flóry na vstupu a výstupu vzduchu z filtru. Posuzovali 

jsme, nakolik je tento filtr účinný v daném rozsahu letových hodin. 

Po prostudování funkcí palubního ventilačního systému a role 

mikroporových vzduchových filtrů v něm jsme po vynětí filtru z letadla za 

aseptických podmínek postupovali podle principu sterilní práce a pracovali jsme za 

sterilních podmínek. Pomocí mikroskopie, kultivace, izolace a identifikace 

mikroorganismů jsme určili druhy bakterií, posoudili jejich patogenitu, stanovili 

citlivost vůči antibiotikům a vybraným dezinfekčním prostředkům 

Výsledkem bakalářské práce je kvalitativní a kvantitativní hodnocení 

mikrobiální kontaminace filtru, posouzení jeho účinnosti při záchytu bakterií a 

důsledků pro riziko infekce pro posádku a cestující v kabině letadla za letu. 

Klíčová slova 

Filtr; Letoun; Bakterie; Mikrobiální kontaminace; Nemoc; Cestující; Servisní 

výměna; Mikroporový. 

 

 

  



   

 

 

Abstract 

In this bachelors thesis we have made a pilot research of bacterial 

contamination of the deck air-condition filters taken out of the commercial aircraft 

Airbus A319 with subsequent comparison of surface bacterial flora on air entry and 

air-release micropore membranes. We have relieved, how efficient the filter could be 

after functioning certain number of flight hours. 

After studying the aircraft air condition system functions and the role of filters 

we obtained filter taken under aseptic conditions out of the aircraft. Further 

investigation was made under sterile conditions: swabs from surface of micropore 

filter membranes on air entry and air-release, microscopy, culture, isolation and 

identification of human pathogens using routine diagnostic tests. Tests om microbial 

sensitivity/resistance to selected antibiotics and disinfectants were also performed. 

Results of the thesis is based on qualitative and quantitative measurement of 

filter contamination by pathogenic bacteria are in consideration of filter efficiency 

and possible risk of infection for both the passengers and crew of the commercial 

aircraft in flight. 

Keywords 

Filter; Aircraft; Air-condition; Bacteria; Microbial contamination; Disease; 

Passenger; Service; Micropore. 
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1 ÚVOD 

Motto: Nejsou nebezpečné země, jsou jen rizikoví cestovatelé.  

Denně miliony lidi cestují vzduchem. Pro mnohé z nich není podstatné, 

jaké jsou technické charakteristiky a jak v letadle co funguje. A proč by je to 

muselo zajímat? Letecká doprava je vyspělým odvětvím a očekávání pasažérů 

jsou vysoká. Téma této bakalářské práce bylo vybráno kvůli výskytu 

přenosných infekčních onemocnění a s ním souvisejícím epidemiologickým 

rizikům. Při stále rostoucí přepravní kapacitě letadel roste nebezpečí infekce 

pro cestující i zaměstnance na palubě letadla. Vzhledem k tomu, že řada 

onemocnění se přenáší vzduchem ve formě aerosolu, na palubě, během letu 

existuje vysoké riziko nákazy různými infekčními onemocněními. Cestování 

je dnes nedílnou součástí činnosti lidské populace. Člověk se v první řadě musí 

chránit před možnými nákazami nebezpečnými pro své zdraví. Avšak ani 

očkování není stoprocentní zárukou bezpečnosti během letu. Vždy je nutné se 

seznámit s rizikovými faktory, které mohou člověka potkat v cizí zemi. V 

různých cestovatelských příručkách jsou mezi biologické aspekty zařazena 

krátká pojednání o nejčastějších infekčních chorobách, kterými se může 

cestovatel nakazit, dále pak o poškození živočichy a rostlinami. Zpravidla zde 

nebývá ani slovo o nebezpečí nákazy během letu, takže cestující předpokládá, 

že se mu v klimatizované přetlakové kabině nemůže nic stát. U dlouhých 

mezikontinentálních letů se maximálně upozorňuje na jet -lag a tzv. syndrom 

ekonomické třídy. Opak je však pravdou. Navíc letiště jako důležitá centra 

mezinárodní dopravy mohou být klíčovými body v prevenci šíření pandemií. 

Letiště ve vyspělých zemích mají vypracovány podrobné epidemiologické 

plány pro eventuální krizové situace. Bývají vybavena hermeticky uzavřenými 

jednotkami pro karanténu kontaktních cestujících i speciálně vybavenými 
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sanitními vozy pro odsun. Na místě bývá také přítomen vyškolený 

zdravotnický personál a diagnostická technika. Pokud se prokáže nákaza, platí 

pro cestující a posádku zasaženého letadla speciální karanténní nařízení a dále 

se postupuje dle epidemiologických směrnic daného státu.  

Za cíl této práce jsme zvolili: 

1. Pilotní výzkum bakteriální kontaminace filtru z kabinové klimatizace 

dopravního letadla Airbus A 319 vyňatého při pravidelné servisní 

prohlídce. 

2. Kvalitativní i kvantitativní porovnání bakteriální flóry na vstupu i 

výstupu vzduchu z filtru a posouzení účinnosti filtrace. 
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2 SOUČASNÝ STAV 

V této kapitole popisuji princip fungování klimatizačního systému 

dopravního letadla Airbusu A 319, samotný filtr, jeho složení. Pozornost věnuji i 

běžné mikrobiální kontaminaci atmosférického vzduchu s přihlédnutím k výskytu 

patogenních mikrobů přenášených aerogenně z hlediska možné infekce cestujících 

během letu a následného vyvolání epidemie.  

Očekávaným přínosem práce je určení bakteriálních patogenů nebezpečných 

z hlediska rizika rozšíření nákazy během letu a po přistání letadla a možností 

ochrany cestujících před závažnými onemocnění. 

Přenos nemocí při cestě letadlem je důležitým problémem veřejného zdraví. 

Obecně platí, že riziko přenosu onemocnění na letištích a v letadlech je podobné 

rizikům spojeným s jinými činnostmi ve veřejném prostoru s vysokou hustotou 

populace. Letiště a letadla poskytují příležitost k přenosu onemocnění kvůli 

blízkému styku s lidmi (např. fronty, kabiny letadel); sdílení společných prostor 

(např. toalety, čekárny, jídelní stoly); a vysokému počtu dotykových ploch (např. 

kiosky, zábradlí, bezpečnostní zásobníky). Navíc letecká doprava také zdůrazňuje 

jedinečné faktory vyplývající z interakce velkého počtu osob z geograficky 

rozmanitých oblastí s odlišnou imunitou a endemickými nemocemi. Tyto dodatečné 

faktory představují pro letiště a provozovatele letadel jedinečné výzvy. (1) Přesto se 

létání považuje za nejbezpečnější způsob cestování jak ze strany zdraví, tak i obecně 

z bezpečnosti lidského života. Navzdory silné statistice, že létání je bezpečné pro 

lidské zdraví, miliony cestujících stále pociťují určitou míru úzkosti, dokonce dávají 

přednost jiným způsobům cestování. Nejčastěji se cestující bojí terorismu, 

turbulence nebo mechanického selhání, ale častými obavami jsou také různá 

onemocnění, se kterými se lze potkat na palubě.  Koneckonců, na palubě se nacházejí 

stovky cestujících, a nejsou vždy všichni úplně zdraví. Záleží na štěstí cestujícího, 
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zda si sedne vedle zdravého člověka nebo vedle nemocného. Ani v tomto případě 

nemusí být strach opodstatněný, pokud jme na tuto eventualitu připraveni a máme 

vhodné dezinfekční prostředky, masky a další prostředky na vlastní ochranu. 

Každodenně využívají služeb letecké dopravy tisíce lidí, kteří jsou naplnění v těsně 

uzavřených létajících “trubicích” jako sardinky v plechovce. Výzkum ukázal, že 

riziko přenosu infekčních onemocnění na palubě letadla je sice velmi nízké, avšak 

pořád reálné. Ve skutečnosti je riziko přenosu vzduchem pravděpodobně vyšší 

v odletové hale, kde není vzduch důsledně filtrován. Obvyklý mýtus o cestování je, 

že pokud jedna osoba v letu je nemocná, všechny ostatní cestující to může ohrozit, 

protože dýchají stejný vzduch, ale díky kontrole kvality ovzduší na palubě letadel 

komerčních leteckých společnosti to není pravda. (2) 

2.1 Epidemiologie 

Více než 1 miliarda cestujících cestuje letecky každoročně; 50 milionů z nich 

cestuje do rozvojových zemí. Ačkoli je zřídkakdy hlášeno, a proto je velmi obtížné 

přesně jej posoudit, existuje nebezpečí přenosu onemocnění při komerčním 

leteckém cestování a toto riziko se stalo v poslední době centrem zvýšené 

pozornosti. (3) Rostoucí mobilita lidí a popularita letecké dopravy zvýšila možnost 

přenosu choroby cestujícím nejen během, ale i před a po letu. Proto přezkoumáme 

poznatky o přenosu infekčních onemocnění spojených s obchodní leteckou 

dopravou, se zvláštním důrazem na přenos v kabině pro cestující v letadle. (4) 

Epidemiologie klasifikuje výskyt onemocnění podle proměnných: osob 

(postižených), místa a času. Epidemiologická studie je taková, která se zabývá 

popisem množství a rozdělení zdraví a nemocí v rámci populace. Epidemiologie 

poskytuje cenné informace pro prevenci onemocnění, návrh intervencí a provádění 

dalšího výzkumu. 
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Cíle epidemiologie: 

1. umožnit vyhodnocení trendů v oblasti zdraví a nemocí; 

2. poskytnout základ pro plánování, poskytování a hodnocení zdravotnických 

služeb; 

3. identifikovat problémy, které je třeba zkoumat pomocí analytických metod, a 

navrhnout oblasti, které mohou být užitečné pro vyšetřování. (5) 

Epidemiologie studuje onemocnění v populacích, zahrnuje sledování 

známých onemocnění a identifikaci vznikajících problémů, při tom zahrnuje širokou 

škálu témat. Například: klinické studie farmaceutických přípravku, takové 

výsledky, jako jsou reprodukční a vývojové účinky infekčních a chronických 

nemocí, rizikové faktory, jako je zaměstnání, výživa a alkoholismus a speciální 

populace. Epidemiologie tedy zahrnuje kontrolovaná klinická hodnocení různých 

metod léčby, odhady rizik, které mohou ovlivnit zdraví. Srovnání se provádí mezi 

skupinami obyvatelstva, zeměpisnými oblastmi a časovými obdobími. 

Epidemiologická studie shrnuje posouzení rozsahu, v jakém se pozorované infekce 

liší od těch, které byly očekávány za určitých podmínek. Zájem o aplikaci 

epidemiologie narůstá, protože epidemiologické studie mohou potvrdit modely 

používané při předvídání nebezpečí a mohou skutečně charakterizovat potenciální 

nebezpečí pro populace. Zkoumáním specifických populací, které jsou vystaveny 

různým životním prostředím, se epidemiologie snaží vyjasnit vztah mezi 

fyzikálními, biologickými a chemickými vlivy na lidské zdraví. (6) Centra pro 

kontrolu nemocí uvádějí několik zdravotních problémů pro cestující v letecké 

dopravě, včetně přenosu infekčních nemocí, jako je tuberkulóza, meningitida a 

spalničky během letu. A Světová zdravotnická organizace (WHO) nabízí podrobné 

upozornění na různé možné problémy, včetně vlivů tlaku vzduchu v kabině. 



   

 

14 

 

Světová zdravotnická organizace (WHO), která sponzoruje a provádí 

průběžný výzkum v oblasti dohledu, je hlavním zdrojem informací o mezinárodních 

rozdílech v míře nemocí. Statistické studie WHO zobrazují mezinárodní variace 

infekčních a přenosných nemocí, podvýživy, dětské úmrtnosti, sebevražd a další 

okolnosti. Jak lze očekávat, jak infekční, tak i chronická onemocnění vykazují mezi 

jednotlivými zeměmi velké rozdíly. Některé z těchto rozdílů mohou být připisovány 

klimatu, kulturním faktorům, národním stravovacím návykům a přístupu ke 

zdravotní péči. 

2.2 Epidemiologický proces  

Epidemiologický procesem můžeme nazývat proces vzniku a šíření nákazy 

v populaci od zdroje k vnímavému jedinci. Proces vzniku a šíření nákaz v populaci 

je jednou ze základních otázek, které řeší obecná epidemiologie.  

Epidemiologický proces lze charakterizovat podle četnosti onemocnění na 

100 000 obyvatel takto: 

 Sporadická nemocnost. Jde o ojedinělé případy onemocnění či více případů 

bez epidemiologické souvislosti, bez tendence k většímu šíření. 

 Epidemie. Představuje větší nahromadění výskytů onemocnění v časových a 

místních souvislostech. Za epidemii se v České Republice považuje situace, 

kdy bylo nakaženo více jak 2.000 osob na 100.000 obyvatel. Ve světě může být 

tato hranice stanovena jinak. 

 Endemie. Trvalý výskyt infekční choroby jen v určitě oblasti nebo skupině 

obyvatel. 

 Pandemie je epidemie velkého rozsahu zasahující celé kontinenty. Jedna se 

tedy o výskyt onemocnění s vysokou incidencí na velkém území nebo 

kontinentu za určité časové období. (7) 
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SARS (Severe acute respiratory syndrome) byl epidemií probíhající v roce 

2003 a působící paniku. SARS je virové respirační onemocnění. To bylo hlášeno v 

Asii v roce 2003 a rozšířilo se do mnoha zemí v Americe a Evropě. Podle Světové 

zdravotnické organizace (WHO) zemřelo 774 z celkového počtu 8 098 lidí, kteří byli 

infikováni SARS. To je mnohem méně než 4000 úmrtí zaznamenaných ve třech 

zemích západní Afriky infikovaných Ebolou. (8) 

Výskyt závažného akutního respiračního syndromu v roce 2003 však ukázal, 

jak může letecká doprava hrát důležitou roli v rychlém šíření vznikajících infekcí 

s možností vzniku pandemie. 

2.3 Zdroj nákazy  

Zdrojem nákazy může být buď infikovaný člověk nebo zvíře. Původci nákaz 

nacházejí v těle hostitele ideální podmínky k rozmnožovaní. Zdrojem je vždy živý 

organismus prožívající vlastní patogenezi.  Z infikovaného člověka se uvolňuje 

mikrob zpravidla do poloviny infekční doby, a člověk je nemocný nosič. (6)  

Epidemiologická opatření proti zdroji jsou rychlá a správná léčba, izolace nosiče a 

kontakty jakými jsou například dohled lékaře a zdravotnický dozor. Přenos nákazy 

hraje jednu z nejdůležitějších roli v šíření nemoci. Probíhá uvolňování mikroba ze 

zdroje, a to buď přímo do vnímavého jedince anebo do prostředí a potom do 

vnímavého jedince.  

Závěry pracovníků Auburn University v Alabamě, které byly představeny 

v roce 2014 na výroční konferenci Americké společnosti pro mikrobiologii, ukázaly, 

že bakterie působící onemocnění dokážou přežít až jeden týden uvnitř letadlových 

kabin, na plochách, jako jsou kapsy sedadel, okna a opěrky rukou. Staphylococcus 

aureus (včetně MRSA), bakterie, která by mohla způsobit infekce, kožní onemocnění, 

pneumonii a sepse, žila nejdéle (168 hodin); Escherichia coli (E. coli), která může 
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způsobit infekci močových cest, respirační onemocnění a průjem, přežila                       

96 hodin. (9) 

2.4 Přenos a cesty šíření  

Přenosem nákazy rozumíme transport infekčního agens na vnímavého 

hostitele. Průnik původce nákazy do tkáně hostitele je proces nazývaný infekce. 

Vlastní cestu infekčního agens ovlivňuje místo, odkud daná infekce pochází, ve 

kterých orgánech bylo agens ve zdroji lokalizováno, a naopak kudy vstupuje do 

vnímavého jedince. Tato místa nazýváme vstupními branami infekce. U lidského 

organismu to jsou velké epiteliální povrchy kůže, sliznice respiračního a 

alimentárního ústrojí, dále pak oční spojivka a urogenitální trakt. K přenosu dochází 

jednak přímo dotykem kožního nebo slizničního povrchu s kontaminovaným 

zdrojem, přenosem kapénkami při kašlání, mluvení a kýchání, pozřením nebo 

nepřímým přenosem za pomocí různých předmětů, biologickými produkty a 

vzduchem. (10) Za přímý přenos považujeme kapénkový do vzdálenosti 1,5 metru, 

dále přenos placentární, dotykem nebo poranění zvířetem. 

Infekční onemocnění šířící se aerogenní cestou jsou přenášena kapénkami 

nejčastěji vyvolanými kašláním a kýcháním. Nicméně přenos těchto infekčních 

agens může být také generován jinými běžnými aktivitami, jako je mluvení nebo 

dýchání. Kapénky jsou velmi malé (přibližně 10 mikrometrů); mohou zůstat ve 

vzduchu po dobu několika hodin; a mohou být dokonce dopravovány do jiných 

prostor budovy pomocí systémů vytápění, větrání a klimatizace (HVAC). 

Tuberkulóza představuje prototypovou chorobu přenosnou vzduchem, 

protože mikroorganismus Mycobacterium tuberculosis je dostatečně malý, aby zůstal 

dlouhodobě suspendován ve vzduchu (Mycobacterium tuberculosis musí být nejen 

inhalováno, ale také se dostat do hloubky do plic, aby došlo k infekci). Pro jiné 
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nemoci, jako je chřipka, hrají v přenosu hlavní roli aerosoly, ale jiné cesty mohou 

přispět k šíření nemoci také. (1)  

Jako každý dopravní prostředek má letadlo své výhody a nebezpečí, i letadlo 

může být potenciálním prostředkem pro šíření určitých onemocnění. Může to 

způsobit jak člověk, tak i hmyz. Pro komára, který přenáší malárii, není tak obtížné 

se dostat na palubu letadla. Několikrát už v různých článcích psali o tom, že lety 

z Afriky měly na palubě komára, který ve finále způsobil “letišťní malárii”. Takové 

případy byly dokumentovány i v Evropě, což vedlo k několika úmrtím po chybné 

nebo opožděné diagnóze. Je docela fascinující a zároveň děsivé, že globální letecká 

doprava může šířit patogeny z kontinentu na kontinent. (11) 

V zásadě lze říci, že v dopravě se uplatňují čtyři způsoby šíření 

mikroorganismů: dotykem, vzduchem, běžným vozidlem a vektorovým    

přenosem. (12) Přenos dotykem zahrnuje přímý kontakt, ve kterém dochází ke 

kontaktu mezi těly nebo nepřímý, v němž vnímavá osoba přichází do styku s 

kontaminovaným mezilehlým hostitelem (fomitem). (13) Velký přenos kapiček je 

považován za způsob přenosu kontaktu, při kterém jsou velké částice (> 5 mikronů) 

kontaminované mikroorganismy generovány, když infikovaný člověk kýchá, kašle 

nebo mluví. Tyto kapičky jsou předávány na krátkou vzdálenost (<1,5 m) a uchytí se 

na konjunktivě nebo sliznici náchylného hostitele. Přenos vzduchem se provádí 

aerolýzou infekčního agens přes jádra kapiček (zbytky velkých kapiček obsahujících 

mikroorganismy, které se odpařují na <5 mikrometrů). (14) (4) Tyto zbytky kapiček 

se aerosolizují a široce dispergují v závislosti na okolních podmínkách a zůstávají 

suspendovány ve vzduchu na dobu neurčitou. Obvyklý přenos dopravními 

prostředky zahrnují jedno neživé vozidlo, které přenáší infekci mnoha hostitelům a 

typicky se týká mikroorganismů šířících se potravinami a vodou. (15) Vektorové 

přenosy jsou výsledkem šíření nemoci hmyzem a parazity. Tabulka uvádí infekční 
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onemocnění, která byla přenesena na letu komerční letecké společnosti. Všechny 

druhy přenosu onemocnění jsou důležité pro obchodní leteckou dopravu. (16) 

Tabulka 1 - Hlášené infekce přenášené vzduchem na komerčních aeroliniích (17) (18) 

 Počet zpráv Komentáře 

Tuberkulóza 2 Kožní test na tuberkulózu 

je pozitivní. 

SARS 4 Žádné případy od vydání 

pokynů WHO. 

Nachlazení 0 Obtížné stanovení. 

Chřipka 2 Žádná od vydání 

ventilačních předpisů. 

Meningokoková nemoc 0 21 zpráv o nemocných 

cestujících, žádné 

sekundární případy. 

Spalničky  3 Dovezené případy  

 

Kapénky a palubní mechanismy pravděpodobně představují největší riziko 

pro cestující v letadle kvůli vysoké hustotě a těsné blízkosti cestujících. Vedle úzkého 

kontaktu je úspěšné rozšíření nákazy na jiné hostitele závislé na mnoha faktorech, 

včetně infekčnosti zdroje, patogenity mikroorganismu; trvání expozice; podmínek 

prostředí (ventilace, vlhkost, teplota); a specifických faktorů hostitele, jako je obecně 

zdravotní stav a imunita. Míra ovlivnění rizika přenosu nemoci uvnitř kabiny 

letadla těmito faktory je nejasná. (19) (20) 

Obecně řečeno, riziko vzdušného přenosu nemocí závisí na tom, jak blízko 

zasažení cestující sedí od infikované osoby – zdroje. Během osmihodinového letu 
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byla tradičně předpokládána dostatečná bezpečná vzdálenost alespoň dvou řad, ale 

tento odhad pocházel ze studií šíření tuberkulózy, nakažlivé bakteriální infekce plic. 

Když v roce 2003 jediný cestující s těžkým akutním respiračním syndromem (SARS), 

virovou respirační infekcí infikoval 22 spolucestujících na trase z Hongkongu do 

Pekingu, vědci si uvědomili, že jsou ohroženi i cestující vzdálení 7 řad. Větrání může 

snížit riziko přenosu vzduchem na okolní cestující, větší riziko infekce nemusí být 

nutně ze vzduchu, ale z přímého kontaktu. Nemoc, jako je například chřipka, může 

být přenesena, když někdo kašle nebo kýchá přímo na cestujícího nebo v jeho 

blízkosti, nebo když infikuje povrch, další cestující se jej dotkne a pak přenese 

nákazu do brány infekce na těle, jako jsou oči nebo ústa. V mnoha ohledech se tedy 

letadla příliš neliší od jiných forem veřejné dopravy, jako jsou autobusy                        

nebo vlaky. (21) 

2.4.1 Riziko přenosu 

Riziko přenosu onemocnění v uzavřeném prostoru kabiny letadla je obtížné 

určit. Nedostatečné údaje vylučují metaanalýzu, která by umožnila představu o 

pravděpodobnosti přenosu choroby pro každou nákazu. Mnoho dostupných 

epidemiologických studií je ohroženo zpravodajskou předpojatostí způsobenou 

neúplnými prohlášeními cestujících, což komplikuje posouzení rizik. Navzdory 

těmto omezením dostupné údaje naznačují, že riziko přenosu onemocnění na jiné 

osoby bez příznaků v kabině letadla je spojeno se sezením ve dvou řadách sedaček 

okolo zdrojového cestujícího po dobu letu více než 8 h. (22) Tento vztah je hlavně 

odvozen z vyšetření infekčního přenosu tuberkulózy, ale věří se, že je relevantní i 

pro jiné infekční choroby ve vzduchu. Určité změny v tomto názoru přinesl jeden 

případ závažného akutního respiračního syndromu (SARS), v němž byli nakaženi 

cestující sedící až sedm řad od cestujícího zdroje. Riziko přenosu nemoci uvnitř 

kabiny letadla se zdá být ovlivněno také ventilací kabiny. (23) Obecně platí, že 

správné větrání v jakémkoliv prostoru omezuje koncentraci vzdušných 
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mikroorganismů a jedna výměna vzduchu odstraňuje 63 % vzdušných 

mikroorganismů suspendovaných v tomto prostoru. Hlavní laminární průtok 

uvnitř letadlové kabiny (Obr.1) a použití filtrace HEPA pro recirkulovaný vzduch 

zřetelně omezuje přenos nákazy. (23) 

 

Obrázek 1 - Vzor cirkulace vzduchu v typické kabině cestujících v letecké dopravě. Šipky ukazují proudy 

vzduchu. (11) 

 

Posouzení rizik zahrnující epidemiologické údaje pomocí matematických 

modelů může ukázat, jak blízkost a ventilace ovlivňují přenos nemocí na palubách 

komerčních leteckých společností. Deterministické modelování s údaji z průzkumu 

infekční tuberkulózy ukázalo, že zdvojnásobení rychlosti ventilace v kabině snížilo 

riziko infekce o polovinu. Riziko se také exponenciálně snížilo téměř na nulu u 

cestujících, kteří seděli 15 řad od infekčního zdroje. Větrací systém je rozhodujícím 

faktorem rizika a úsilí o zvýšení ventilace sníží riziko přenosu. (2) (24) 
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2.4.2 Infekce přenášené vzduchem během letu  

Podle Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) jsou 

choroby nejdůležitější pro přenos během letu (mimo choroby přenášené 

potravinami nebo nemoci šířené hmyzem nebo jinými druhy bezobratlých) seřazené 

podle priority: 

• Tuberkulóza; 

• SARS (těžký akutní respirační syndrom); 

• Chřipka; 

• Spalničky; 

• Zarděnky; 

• Meningokoková onemocnění; 

• Záškrt; 

• Ebola (krvácivá horečka ebola); 

• Virus Marburg; 

• Horečka Lassa; 

• Pravé neštovice; 

• Anthrax (sněť slezinná nebo uhlák). (7) 

Ačkoli dosud neexistuje zdokumentovaný případ přenosu Eboly, došlo k 

několika podezřelým případům – jako v roce 2006, když britská žena zemřela na 

onemocnění krátce po nástupu v Johannesburgu. Na palubách letadel bylo 

zaznamenáno několik ohnisek, které vedly k vážným onemocněním nebo smrti. 

Ohnisko chřipky nebylo zaznamenáno na palubě letadla od roku 1999. 

Pravděpodobně nejhorší vypuknutí choroby dokumentovalo Švédsko v roce 1963, 

kdy cestující zanesl neštovice na palubu letadla a přenesl nemoc na 24 jedinců, což 

nakonec vedlo ke čtyřem úmrtí. Podle prognóz od letoška do roku 2025 bude 

přepraveno letadly více než 20 miliard pasažérů. Naštěstí díky zlepšení filtrační 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Krv%C3%A1civ%C3%A1_hore%C4%8Dka
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techniky a intenzivním praktikám kontroly infekce je riziko nákazy na palubě 

letadla nízké a klesá – pokud se ovšem neobjeví nějaký nový smrtelný                  

patogen. (21) 

 

 Tuberkulóza 

Tuberkulóza je vážná celosvětová hrozba a odhady naznačují, že asi třetina 

populace světa byla infikována MTBC. (25) (26) Přenos Mycobacterium tuberculosis je 

nejvíce studovaným modelem šíření patogenů na palubě letadel. Bylo publikováno 

několik studií o přenosu infekce tuberkulózou, většina z nich v polovině 

devadesátých let. Dvě studie ze sedmi odhalily pravděpodobné spojení s přenosem 

na palubě letadla. (25) (27) Při prvním výskytu byla zdrojem palubní obsluha letadla 

Následně byly zadokumentovány dva tuberkulínové kožní testy, které proběhly 

během 5 měsíců v roce 1992 u 212 členů posádky a 59 častých cestujících. (28) Druhý 

a největší případ byl u pasažéra s plicní tuberkulózu cestujícího z Baltimoru do 

Chicaga a poté do Honolulu. (27) Čtyři z 15 spolucestujících, kteří seděli ve dvou 

řadách od cestujícího zdroje, měli pozitivní tuberkulinový test. Ačkoli existuje 

nebezpečí přenosu tuberkulózy v kabině letadla, nebyly potvrzeny žádné další 

případy aktivního onemocnění v souvislosti s leteckou dopravou. (25) Nejvyšší 

riziko nákazy je pravděpodobně při dlouhých letech (delších než 8 hodin) v těsné 

blízkosti cestujícího zdroje (ve dvou řadách) a nikoliv v důsledku recirkulace 50 % 

kabinového vzduchu. Byla stanovena celková pravděpodobnost infekce v řádu 

jednoho z 1000 případů, kdy byl přítomen symptomatický zdroj, a tato 

pravděpodobnost rizika je podobná, pokud ne menší než u jiných konvenčních 

prostor. (27) 
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 SARS 

SARS je netradiční pneumonie způsobená koronavirem. (29) Globální šíření 

virů SARS vzduchem bylo zdokumentováno. (30) Nákaza se obvykle přenáší 

kapénkově nebo přímým a nepřímým kontaktem, ale aerogenní přenos lépe 

vysvětluje případy SARS, ke kterým došlo u komerčních leteckých společností. (31) 

Důkazy svědčí o tom, že přenos SARS během vypuknutí epidemie Amoy Gardens 

v Hongkongu byl důsledek šíření vzduchem. (18) Celkem bylo zajištěno 40 letadel 

pro přepravu pasažérů infikovaných SARS, která musela být dekontaminována. (31) 

Pět z těchto letadel bylo spojeno s pravděpodobným palubním přenosem SARS u 37 

cestujících. Většina z nakažených cestujících seděla v několika řadách od zdroje. 

Během tříhodinového letu se 120 cestujícími z Hong Kongu do Pekingu dne 15. 

března 2003 bylo infikováno ze 37 lidí na palubě, infekce SARS byla laboratorně 

potvrzena u 16 osob, dva pacienti měli diagnózu pravděpodobné SARS a čtyři byly 

klinicky hodnoceny jako SARS, ale nemohly být laboratorně vyšetřeny. Počet 

sekundárních případů z tohoto letu zůstává předmětem šetření, odhady říkají, že 

celkem mohlo by být postiženo více než 300 lidí. Obrázek 2 ukazuje distribuci na 

palubě této epidemie SARS. (32) 

 

Obrázek 2 - Schematický diagram epidemie SARS na palubě Hong Kongu do Pekingu (7) 
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Tento případ by mohl být důležitý, protože nesledoval typický příklad 

přenosu vzdušných patogenů do ovzduší, tj. kdy riziko přenosu choroby je 

zpravidla spojováno s časem letu delším než 8 hodin a cestujícími sedícími ve dvou 

řadách kolem zdroje. Trvání letu z Hongkongu do Pekingu bylo 3 hodiny a postižení 

cestující seděli až sedm řad dopředu a pět řad dozadu. Možné vysvětlení pro toto 

šíření epidemie zahrnuje: aerogenní přenos spíše než přímý kontakt; nefungující 

filtrační systém kabiny; infekce cestujících před nebo po letu. (31) Od konce března 

2003, kdy WHO vydala specifické pokyny pro bezpečnostní opatření proti SARS, 

nedošlo k přenosu na palubě. Jako první závažné nakažlivé onemocnění 21. století, 

SARS poukazuje na neustálou hrozbu nových infekčních onemocnění a skutečný 

potenciál rychlého šíření, který je možný díky objemu a rychlosti letecké dopravy. 

(29) Konečně distribuční model přenosu SARS na palubě letadla zdůrazňuje potřebu 

studovat vzdušné přenosové procesy na palubě komerčních letadel. (30) 

 Jiné nemoci ve vzduchu 

Meningokoková meningitida se rozvíjí po přímém kontaktu s respiračními 

sekrety a je spojena s vysokou mírou morbidity a mortality. (33) Případ 

meningokokového onemocnění spojeného s cestou letadlem je definován jako vývoj 

onemocnění do 14 dnů po letu trvajícím nejméně 8 h, a to včetně pozemního 

zpoždění, vzletu a přistání. Americké středisko pro kontrolu nemocí obdrželo od 

roku 1999 do roku 2001 21 zpráv o podezření na meningokokovou infekci spojenou 

s leteckou dopravou. (34) Ve všech případech byla osoba – zdroj infekce na palubě 

komerčního letu a byly hlášeny případy onemocnění spolucestujících. Lidé, kteří 

seděli vedle nemocného cestujícího, by měli být rychle kontaktováni a obdržet 

chemoprofylaxi, a to během 24 hodin od identifikace případu. Chemoprofylaxe, 

podaná déle než 14 dní po kontaktu má pravděpodobně malou nebo žádnou 

hodnotu. (35) 
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Spalničky jsou vzdušnou a vysoce nakažlivou virovou infekcí 

s pravděpodobností přenosu asi 80 %. (36) Přenos může nastat během 

prodromálního stadia nemoci a cestující si v době cesty nemusí být vědomi nákazy. 

Tři případové studie popisují přenos spalniček během komerčního leteckého 

provozu. Případová zpráva z roku 1982 identifikovala sedm sekundárních případů 

spalniček epidemiologicky spojených s případem v důsledku expozice v tranzitu; 

jeden cestoval shodným letadlem se zdrojem nákazy, další byli lidé, kteří navštívili 

alespoň jednu společnou odletovou bránu související s případem. (37) Ve stejném 

roce další studie hlásila případ cestujícího, který infikoval dva spolucestující v 

letadle z Venezuely do Miami. Třetí zpráva zaznamenala v průběhu letu z New 

Yorku do Tel Avivu osm případů infekce. Zdrojový případ nebyl identifikován mezi 

cestujícími, ale je vysoce pravděpodobné, že infekce byla přenesena členem 

posádky. V roce 2004 cestovala žena se spalničkami z Japonska na Havaj, což ale 

nevedlo k žádnému přenosu na ostatní cestující. Mezinárodní adopce hrají 

významnou roli v počtu importovaných případů spalniček. V dubnu 2004 byla 

zaznamenána ohniska nákazy, jimiž byly děti ze sirotčince v Číně, což vedlo k 

dočasnému pozastavení adopcí z tohoto konkrétního sirotčince. Devět z deseti 

potvrzených případů bylo na cestách považováno za infekční. Jedním sekundárním 

případem byla studentka v úzkém kontaktu s infikovaným dítětem. (38) 

2.4.3 Běžné nemoci hlášené z dopravních prostředků 

Nejčastěji hlášené nemoci přenášené cestujícími, ale i posádkami v letecké 

dopravě byly rozšířeny cestou fekálně-orální zpravidla kontaminovaným jídlem. 

Celkově bylo zjištěno, že v letech 1947 až 1999 bylo zaznamenáno celkem 41 ohrožení 

potravinami, které vedly k 11 úmrtím. Salmonella je nejčastěji hlášeným patogenem z 

potravin podávaných prostřednictvím komerční letecké společnosti s patnácti 

zdokumentovanými ohnisky mezi lety 1947 a 1999, kdy došlo k infekci téměř 4000 

cestujících a následkem sedmi úmrtí. (39) Osm potravinových ohnisek způsobených 
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Staphylococcus aureus s jedním souvisejícím úmrtím bylo hlášeno ve stejném období. 

Jeden z největších případů zahrnoval 57 % cestujících a posloužila k tomu omeleta 

se šunkou na mezinárodním letu v 1975. Bylo překvapivě popsáno pouze jedno 

vypuknutí enteritidy vyvolané viry. Bylo zaznamenáno několik hlášených případů 

nemocných cestujících v důsledku jídla nebo vody kontaminované Vibrio cholerae. 

První dokumentované vzplanutí cholery bylo v roce 1972 na letu z Londýna do 

Sydney přes Singapur. (40) Ze 47 lidí, u nichž se cholera, která byla připisována 

studenému předkrmu podávanému během letu, objevila, zemřel jeden. Největší 

vypuknutí cholery spojované s leteckou společností se vyskytlo v roce 1992 v 

průběhu epidemie cholery v Latinské Americe. Během letu z Buenos Aires přes 

Limu do Los Angeles se u 75 cestujících, rozvinula cholera, což vedlo k přijetí deseti 

cestujících do nemocnice a jednomu úmrtí. Studené mořské plody, připravené v 

jedné ze zemí postižených cholerou, byly považovány za zdroj. V posledních pěti 

letech nebyly hlášeny případy výskytu ohnisek způsobených potravinami nebo 

vodou, což je pravděpodobně způsobeno větším využíváním hotových pokrmů v 

aseptickém balení, lepším zpracováním potravin a prohlídkami, což by však na 

druhé straně mohlo vést k podhodnocování nebo předpojatosti. (11) 

2.4.4  Vektorová a zoonotická onemocnění 

Vektorové nákazy jsou velmi častými příčinami morbidity a mortality v 

mnoha částech světa a potenciál jejich dovozu prostřednictvím komerčních letadel 

zůstává rizikem. Mnoho případů malárie, k nimž dochází na letištích a kolem letišť 

po celém světě, u osob, které nepobývaly v endemických oblastech, známých jako 

letištní malárie, je důkazem toho, že komáři nesoucí malárii mohou být dovezeni v 

letadle. Bylo hlášeno celkem 87 případů letištní malárie, 75 z nich v Evropě. (41) 

Dengue a žlutá horečka jsou přenášeny komáry rodu Aedes. Komár Aedes byl 

zavlečen do zemí, kde předtím nebyl přítomen a mnozí z těchto komárů 

pravděpodobně přicestovali letadly. V Německu byl zaznamenán případ horečky 
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Dengue u páru, který se vrátil z cesty na Havaj. (42) Ačkoli Mezinárodní zdravotní 

předpisy doporučují dezinsekci letadel cestujících ze zemí s malárií a jinými 

onemocněními přenášenými ve vektoru, v praxi to provádí pouze pět zemí. Také 

exotická zvířata jsou pravidelně přepravována v letadlech a mohou přenášet 

onemocnění. Ta však ve vyspělých zemích procházejí veterinárním vyšetřením a 

povinnou karanténou. Mnoho zoonotických patogenů způsobuje tzv. Emerging 

Infections. Dosud nebyla hlášena žádná zoonotická ohniska spojená s leteckou 

dopravou; je však třeba pokračovat v monitorování letecké dopravy zvířat, zejména 

pokud pocházejí z rozvojových zemí. (43) 

2.5  Vnímavá populace 

Vnímavý jedinec je člověk nebo zvíře, v jehož organismu jsou příznivé 

podmínky pro vstup, přežívání a množení původce nákazy. Původce nákazy může 

úspěšně parazitovat. Vnímavý jedinec se nejčastěji pohybuje mezi naprostou 

vnímavostí a naprostou odolností. Teto podmínky závisejí především na živočišném 

druhu. Proto existují nemoci přenosné jen mezi určitými druhy zvířat nebo nemoci 

přenosné jen mezi lidmi. Jedinec je ovlivněn určitými charakteristickými rysy, jako 

např. geneticky podmíněným výskytem receptorů umožňujících adhezi a následné 

proniknutí do buňky (některé virové nákazy), věkem v období infekce, imunitní 

odpovědí, výživou, jiným současně probíhajícím onemocněním (cukrovka), 

osobními návyky (kouření, alkohol), psychologickými faktory, graviditou 

s možností transplacentárního přenosu infekce a teratogenního účinku na plod, 

přírodní ohniskovostí nákaz, komorbiditou (současný výskyt jiného onemocnění 

ovlivňujícího imunitu).  
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2.6  Kabinové vzduchové filtry 

Letadla jsou vybavena systémem ECS (Environmental Control Systems) pro 

udržení vhodné teploty, vlhkosti, tlaku, ventilace a koncentrace kyslíku v kabině. 

Specifikace ventilace pro letadla vyžadují v letadle minimálně 0,55 liber vzduchu/ 

minutu / osobu, což v kabině zajišťuje výkonný výměník vzduchu (10-15 změn 

vzduchu za hodinu). ECS obecně poskytuje směs 50:50 venkovního a 

recirkulovaného vzduchu. Venkovní vzduch, sterilní a ve vysoké nadmořské výšce 

letových hladin neobsahující částice, vstupuje do ventilátoru ECS z motorů po 

kompresi a úpravě. Tento vzduch se mísí s recirkulovaným vzduchem z kabiny. 

Recirkulovaný vzduch prochází údajně vysoce účinným filtrem vzduchu (HEPA), 

který je schopen podle výrobce odstranit minimálně 99,97 % částic o velikosti 0,3 

mikrometru. 

Zařízení A319 má dva větrací systémy, pro toalety a pro a kuchyň a větrací 

(chladicí) systém pro rádiovou elektroniku. Systémy jsou plně automatické. Skrze 

toalety a kuchyni prochází vzduch ze salonů jednotlivých tříd a odtud je odváděn 

odtahovým ventilátorem. Ventilátor přivádí vzduch do potrubí pro odsávání a poté 

ho uvolní přes palubní ventil. POZNÁMKA: Ventilátor výfuku pracuje nepřetržitě, 

pokud je dodávána elektrická energie. Neexistují žádné ovládací prvky ani pokyny 

týkající se větracího systému toalety a kuchyně. Avionika ventilačního systému 

poskytuje vzduchové chlazení pro leteckou elektroniku. Vzduch cirkuluje pomoci 

dvou ventilátorů a extraktoru. Tyto ventilátory pracují nepřetržitě, dokud je 

dodáván elektrický proud. Na zemi, za předpokladu, že teplota okolního vzduchu 

je nad stanovenou hodnotou, je vzduch odebírán z vnější strany letadla 

prostřednictvím přívodního ventilu pro vzduch. Vzduch se fouká přes avioniku, 

extrahuje se a poté se odvádí přes palubu pomocí výpustného ventilu. Toto je známo 

jako konfigurace s otevřeným okruhem. Pokud je teplota okolního vzduchu na zemi 

nižší než specifikovaná hodnota, ventily se uzavřou a vzduch z letadla se znovu 
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použije. Pro ochlazení cirkulujícího vzduchu se používá výměník tepla. Toto je 

konfigurace uzavřeného okruhu. Kulový přívodní ventil vzduchu je umístěn na levé 

straně letadla a odtahový ventil je umístěn vpravo. Oba ventily jsou povinně 

prohlíženy během předletové obchůzky kvůli poškození nebo zablokování.  Za letu 

je obvykle od začátku vzletu až do přistání systém konfigurován v uzavřeném 

okruhu. V teplých okolních podmínkách může systém přejít do mezilehlé 

konfigurace, pokud je letadlo ve vzduchu. Na odvzdušňovací ventil se otevře malá 

vnitřní klapka, která odvádí část ohřátého vzduchu přes palubu. Část stránky 

ECAM CAB PRESS zobrazuje informace o ventilačním systému avioniky. Indikátory 

VENT, INLET a EXTRACT poskytují informace o stavu přívodních a výpustných 

systémů. Obvykle zůstávají bílé. Umístění přívodních a výtlačných ventilů je vidět. 

Ve znázorněném příkladu je ventil otevřený. Vzduchotechnický ventilační systém je 

v konfiguraci OPEN a ve většině případů to znamená, že uvidíte, kdy je letadlo na 

zemi (OAT nad 40°F). V tomto případě jsou ventily uzavřeny a ventilační systém 

avioniky je v poloze ZAVŘENO. Toto je normální konfigurace během letu. Když je 

malá vnitřní klapka na výpustném ventilu otevřená, indikátor extrakčního ventilu 

je v mezilehlé poloze. Toto je konfigurace INTERMEDIATE a může k ní dojít pouze 

za letu. Kromě toho se rozsvítí indikátory BLOWER FAULT jako varování před 

přehřátím kanálu. Tyto abnormální případy se také promítají na stránce ECAM CAB 

PRESS v závislosti na okolnostech. V uvedeném případě se indikátory INLET i 

EXTRACT změnily na oranžovou. Protože se jedná o poruchu ventilačního systému, 

indikace VENT se také změní na oranžovou. Režim přepsání se používá během 

abnormálních procedur ECAM. Když je přepínač BLOWER v režimu OVERRIDE, 

ventilátor BLOWER je vypnutý. Systém jde do uzavřené konfigurace se vzduchem 

z klimatizačního systému přidaného do ventilačního vzduchu. Existuje postup 

ECAM, který vyžaduje, aby oba přepínače byly nastaveny na hodnotu OVRD 

(Avionics Smoke). Tento systém opětovně konfiguruje systém, ale tentokrát dochází 

ke změně zobrazení systému CAB PRESS. Indikace ventilu EXTRACT je částečně 
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otevřená. To nám říká, že se otevřela malá vnitřní klapka, která umožňuje 

vypouštění vzduchu z ventilačního systému přes palubu. Tato konfigurace se 

používá v režimu AVIONICS SMOKE. (44) Regulátory Airbusu mají tři polohy 

označené jako HI, NORM a LO. Po celou dobu regulátory jsou v poloze NORM a 

řízení toku je automatické. Poloha HI se používá, když je potřeba rychlá změna 

teploty. Poloha LO: snižuje průtok a umožňuje určitou úsporu paliva. Tato poloha 

je minimální a nepoužívá se příliš často, vždy jen na výslovný pokyn provozovatele 

letadla. Teto pokyn obvykle souvisí s počtem cestujících. Pokud je počet cestujících 

menší než sto, poloha LO může být základní během letu. Není to velká změna. Pro 

cestující na palubě je téměř nemožné si rozdílu všimnout. Jediné co lze zaznamenat 

je silný pach připomínající výfuk ze starého auta nebo autobusu, v momentě, kdy 

letadlo před startem vyráží po opuštění stojánky po letištní ploše směrem k ranveji. 

Obvykle trvá jen minutu, dokud se motor nestabilizuje. (11) 

2.6.1  HEPA filtry 

HEPA je zkratka, která označuje vysokoúčinné částice. HEPA filtry poskytují 

velmi vysokou účinnost filtrace i pro aerosol kontaminantů. Podle definice Ústavu 

pro vědy o životním prostředí a technologie, (IEST-RP-CC001.3 a MIL-STD-282 

Metoda 102.9.1) musí filtr HEPA zachytit minimálně 99,97% kontaminantů o velikosti 

0,3 mikrometrů. Většina z výroby dodávaných letadel má vysokoúčinné filtrační 

systémy, vybavené True High-Efficiency Particle Filters (True HEPA) nebo High-

Efficiency Particle Filters (HEPA). (2) HEPA nebo trueHEPA filtry mají podobný 

výkon jako filtry používané k udržení čistoty vzduchu v nemocničních operačních 

a průmyslových čistých prostorech. Tyto filtry jsou velmi účinné při zachytávání 

mikroskopických částic tak malých, jako jsou bakterie. Tyto filtrační systémy pak 

filtrují a recirkulují vzduch z kabiny a mísí je s čerstvým vzduchem. Recirkulace 

vzduchu se děje velmi rychle. Filtrační systém HEPA může provést kompletní 

výměnu vzduchu přibližně 15 až 30krát za hodinu nebo jednou za dvě až čtyři 
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minuty. HEPA filtry jsou účinné při zachytávání více než 99,97 procent 

mikroorganismů ve filtrovaném vzduchu. Filtrovaný recirkulovaný vzduch zajišťuje 

vyšší vlhkost v kabině a nižší množství částic než 100% systémů vnějšího vzduchu. 

Částice s průměrem větším než 0,3 μm, avšak menší než 10 μm jsou považovány za 

respirabilní a cílem filtrace HEPA je shromažďování částic v tomto rozmezí z 

recirkulovaného vzduchu. Aerosoly shromážděné pomocí filtrace HEPA zahrnují 

prach, vlákna, bakteriální buňky, spóry houb a pylové zrno. Viry jsou mezi 

nejmenšími mikroorganismy v rozmezí 0,02 až 0,3 μm v průměru a jsou tak příliš 

malé, aby byly zachyceny HEPA filtry. Podobně na tom jsou výpary obecně menší 

než 0,05 μm v průměru, které jsou také příliš malé, aby byly zachyceny filtrací. 

Pokud nejsou letouny vybaveny plynným filtračním systémem (tj. aktivní uhlí 

zabudovaným do vazby jako u letadel Airbus A350 a Boeing 787), plyny a páry 

procházejí přímo přes filtry HEPA. (3) 

Kabinový vzduchový systém je navržen tak, aby fungoval co nejúčinněji tím, 

že dodává přibližně 50 procent vnějšího vzduchu a 50 procent filtrovaného 

recirkulačního vzduchu. To obvykle zajišťuje 4 m3 celkového přívodu vzduchu za 

minutu na osobu v ekonomické třídě. Přiváděný vzduch neobsahuje částice a může 

být považován prakticky za sterilní. (45) 

 Podle evropské klasifikace účinnosti vzduchového filtru může být filtrem 

HEPA (High Efficiency Particulate Air) jakýkoliv filtrační prvek s účinností 

odstranění od 85 % do 99,995 %. 

Podle přesvědčení výrobců letadel s recirkulačními systémy jsou vybírány 

filtry s vyšší účinností, podobné těm, na nemocničním operačním sále. Vzduchové 

filtry mohou odstraňovat velmi malé částice, jako jsou bakterie a viry. Prakticky jsou 

odstraněny všechny viry a bakterie; dokonce i nejtěžší částice v rozmezí od 0,1 do 

0,3 mikrometru jsou odfiltrovány s účinností 99,995 %. Na rozdíl od obecné víry jsou 
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velmi malé částice pod 0,1 mikrony snadno odfiltrovány mechanizmem difuzního 

zachycování. (2) 

Bakterie a velké viry jsou originálními filtry HEPA zachycovány. HEPA filtry 

poskytují suché prostředí a bez vlhkosti není nic, co by udrželo bakterie naživu. 

Zachycené kontaminanty nakonec zemřou z nedostatku vlhkosti. To je důvod, proč 

by se měly používají pouze skutečné filtry HEPA všude tam, kde je zdraví 

rozhodující, jako na operačních sálech nemocnice a na jednotkách intenzívní péče. 

Bakterie se mohou rozmnožovat ve filtru pouze v případě, že vzduch přicházející do 

filtru je vlhký. Pokud tomu tak je, způsoby zabíjení bakterií v HEPA filtru zahrnují 

antimikrobiální média nebo baktericidní ultrafialové světlo. (45) 

Ale tyto filtry nejsou dokonalé (při každé výměně vzduchu se odstraňuje jen 

asi 63 procent patogenů ve vzduchu). (3) 

Až 5 procent komerčních leteckých společností v České Republice, které 

přepravují více než 100 cestujících, nemá v letadlech instalovány filtry HEPA. V 

současné době neexistují žádné normy ani předpisy, které by určovaly, jaký typ 

filtru má být k filtraci vzduchu na palubě letadla použit. Přestože kabinový vzduch 

je vyměňován systémem přibližně 20 až 30krát za hodinu, přetrvává riziko, byť 

menší, přenosu vyvolavatele infekční nemoci vzduchem. (2) 

2.7 Vzduch na palubě  

Ve všech moderních letadlech cestující a posádka dýchají směs čerstvého a 

recirkulovaného vzduchu. Použití této kombinace ve srovnání s použitím pouze 

čerstvého nebo naopak pouze recirkulovaného vzduchu usnadňuje regulaci teploty 

a pomáhá udržovat alespoň minimální vlhkost. Přívod vzduchu zvenčí je 

odvzdušněním kompresorových částí motorů. Stlačený vzduch je velmi horký, 
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kompresory se však vzduch jen stlačují; nedochází ke styku se spalovanými plyny. 

Z motorů se vzduch přivádí do klimatizačních jednotek k chlazení. Pak je vedena do 

kabiny žaluziemi, větracími otvory a foukacími uzavíratelnými oky nad každým 

sedadlem. Střídavé dávky proudu vzduchu jsou známy pilotům jako "balíčky", což 

je zkratka pro pneumatickou sadu vzduchových cyklů v laminárním horizontálním 

proudění. Vzduch cirkuluje, dokud se nakonec nedostane do spodní části trupu, kde 

je asi polovina odsávána pomocí tlakového ventilu. Zbývající část je remixována 

s čerstvým vzduchem přiváděným motorů, prochází filtrem a cyklus začíná znovu. 

Například ve studii, která vyhodnotila časovou změnu výskytu vzdušných bakterií 

a hub v letadlech, byla pozorována vyšší množství při nástupu a vykládce, kdy ECS 

pravděpodobně není dostatečně funkční. Množství mikrobů ve vzduchu kabiny 

letadla klesalo během letu díky filtraci HEPA. To je důležité zjištění pro minimalizaci 

rizika přenosu infekce během letu, zvláště u nemocí přenášených aerosoly (např. 

tuberkulóza), které budou odstraněny filtrací HEPA během recirkulace vzduchu z 

kabiny. Riziko výskytu těch onemocnění, která se primárně šíří dotykem, velkými 

kapkami nebo kontaminovanými předměty, nebude účinně sníženo ventilačním 

systémem. (10) Palubní filtry jsou výrobci označovány jako nemocniční kvalita. 

Výrobce Boeing Inc. tvrdí, že mezi 94 a 99,9 procenty vzdušných mikrobů je 

zachyceno a k celkové výměně vzduchu v kabině dochází každé dvě až tři minuty, 

tedy mnohem častěji než v kancelářích, v divadlech nebo učebnách. Jeden mýtus 

říká, že piloti běžně snižují objem průtoku vzduchu jako prostředek k úsporám 

paliva. (11) Případová studie: Následující zpráva vychází z vydání The Economist z 

roku 2009: "Obvykle letecká společnost nastaví rovnováhu s použitím směsi čerstvého a 

recirkulovaného vzduchu v poměru 50:50," říká časopis. "Piloti však mohou snížit množství 

čerstvého vzduchu, aby šetřili palivo. Má se za to, že jej zase běžně nastavují na pouhých 20 

procent." (46) Na tento článek odpovídá pilot Boeingu: “Piloti se nemohou vrtat 

v klimatizačních systémech letadla, aby upravili poměr čerstvého k recirkulovanému 

vzduchu. Tento poměr je předurčen výrobcem a není nastavitelný z kabiny. Máme přímou a 
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přesnou kontrolu nad teplotou, ale pouze nepřímou kontrolu nad průtokem. Pokud byste mě 

požádali, abych snížil přisávání čerstvého vzduchu na 20 procent, zdvořile bych Vás 

informoval, že to není možné. Přepínače jsou nastaveny na automatický režim před letem. 

Dokud se oba motory otáčejí a vše funguje normálně, tok je dokonale přesný. Pouze v případě 

poruchy nastavení se změní” (11) Průtok vzduchu filtrem může být snížen, ale účinnost 

filtru při zachycování virů a bakterií není ovlivněna. (45) 

Hladina kyslíku je přednastavena pro automatický provoz a je určena tlakem 

na palubě a na vnější části letadla. Během letu se letadlo pohybuje v letových 

hladinách 6000 až 11000 metrů nad mořem, v závislosti na typu letadla. Kabina je 

tlakována na hodnoty odpovídající nadmořské výšce 2500 až 3000 m. Piloti dýchají 

stejný vzduch jako všichni ostatní. V oddělených salonech v trupu letadla nejsou 

rozdílné hodnoty tlaku. Celá paluba je natlakovaná stejně, zepředu dozadu včetně 

pilotní kabiny, salonů pro cestující a nákladních prostor. (13) 

Snížení počtu mikrobů na palubě je dosahováno nejen filtrací vzduchu, ale i 

úklidem. Obecné čištění letadla obvykle probíhá po každém letu, důkladnější a 

podrobnější čisticí protokol následuje během denního servisu. Neefektivní čištění, 

ať už technikou nebo výběrem dezinfekčního prostředku, nejenže neodstraní 

infekční agens, ale může také způsobit jeho šíření na jiné povrchy. (17) 

Ventilační systémy v provozu jsou navrženy tak, aby přiváděly čerstvý 

vzduch, filtrovaly vzduch a cirkulovaly jej uvnitř kabiny. Všechna tato opatření by 

měla omezovat potenciální přenos infekčních aerosolů. Avšak po ukončení letu se 

tyto systémy vypnou a riziko přenosu infekčních aerosolů se zvyšuje. Mnoho letišť 

má ventilační systémy založené na bráně, ze které jsou připojeny k letadlu po 

vypnutí motorů. V důsledku toho se v kabině udržuje pohyb vzduchu. Nicméně, ne 

všechna letiště nebo brány jsou vybaveny těmito ventilačními systémy. Navíc v 

mnoha případech, přestože tyto systémy existují, nejsou běžně používány. (7) 
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Nejčastěji cestující mohou pocítit, že kabina je výjimečně suchá a dehydratovaná. Při 

vlhkosti kolem 12 procent je sušší než většina pouští. To je především výsledek 

výletní plavby ve vysokých nadmořských výškách, kde je obsah vlhkosti někde mezi 

nízkými a neměřitelnými hodnotami. Zvlhčování kabiny by se mohlo zdát 

jednoduchým a rozumným řešením, ale je z různých důvodu vyloučeno. Jednak ke 

zvlhčení vzduchu v kabině by bylo potřeba velkého množství vody, což by 

znamenalo další nároky na hmotnost stroje, jednak by bylo potřeba modernizovat 

zvlhčovací systémy, aby mohly zachytit a recirkulovat co nejvíce vody, což je drahé 

a komplikované. (11) Za třetí, existuje otázka koroze letadla. Vlhkost a kondenzace 

na palubě mohou být škodlivé pro letadlo jako celek. Existuje však letadlo, které má 

nejzdravější vzduch ze známých komerčních strojů. Jde o Boeing 787. Účinnost jeho 

filtrů 99,97 procenta, což je nejlepší výsledek na současném trhu. Vlhkost je také 

podstatně vyšší. Celokompozitní konstrukce letadla je méně náchylná ke 

kondenzaci a jedinečný cirkulační systém pumpuje suchý vzduch mezi stěnami 

paluby a vnějším pláštěm. (16) 

Avšak ani zde není jistota, že se každý člověk na palubě bude cítit dobře. 

Zatímco vzduch je čistý, suchost je pro sliznice nepříznivá a může poškozovat 

imunitní bariéry, což usnadňuje infekčnímu agens průnik do organismu hostitele. 

Infekci na palubě lze získat nejen aerogenné přes filtry ale i přímým kontaktem se 

spolucestujícími, dotykem loketních opěrek i dalších povrchů v letadle. Dezinfekční 

prostředky na ruce, volně dostupné v lékárnách a drogériích, jsou mnohem účinnější 

než ochranné masky. (47) 

Kvalita ovzduší kabiny byla předmětem mnoha průzkumů médií a kritiky ze 

strany zvláštních zájmových skupin. Většina obav souvisí s vnímáním, že vzdušné 

částice jsou distribuovány v celé kabině ventilačním systémem. (48) Nicméně žádné 

vědecké studie neprokázaly podíl kvality ovzduší kabiny a rychlosti větrání letadla 

na zvýšení zdravotních rizik ve srovnání s jinými druhy dopravy nebo s budovami. 
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Tyto výsledky motivovaly vládu Spojeného království, aby v roce 2000 vytvořila 

pracovní skupinu pro zdraví v letectví, aby dále prošetřila zdravotní aspekty letecké 

dopravy, včetně kvality a bezpečnosti ovzduší v kabině. (19) (25) V podrobné studii 

o kvalitě ovzduší v kabině vydané v roce 2004 skupina dospěla k závěru, že teplota, 

vlhkost, rychlost proudění vzduchu a koncentrace oxidu uhelnatého, oxidu 

uhličitého a mikrobiologické flóry na palubě 14 komerčních letů s použitím letadel 

British Aerospace 146 a Boeing 737-300 byly podobné ostatním studiím. (13) (49) 

Studie evropského kabinového letectva, kterou koordinuje Výzkum a poradenství 

ve stavebnictví, nadále zkoumá environmentální aspekty v kabině cestujících. Toto 

úsilí pravděpodobně povede ke zlepšení mezinárodních předpisů pro certifikaci, 

kontrolu a údržbu systémů řízení životního prostředí pro letadla. (17) 
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3 CÍL PRÁCE 

1. Pilotní výzkum bakteriální kontaminace filtru z kabinové klimatizace 

dopravního letadla Airbus A 319 vyňatého při pravidelné servisní prohlídce.  

2. Kvalitativní i kvantitativní porovnání bakteriální flóry na vstupu i výstupu 

vzduchu z filtru a posouzení účinnosti filtrace. 

Dílčím cílem jsme zvolili dvě pracovní hypotézy:  

1. Filtr vzduchové soustavy kabiny letadla zachycuje mikroby. 

2. Eliminace mikrobiální kontaminace vzduchu je dostatečná. 
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4 METODIKA 

4.1  Principy sterilní práce  

Sterilní prostředí je základem úspěšné mikrobiologické práce. 

Mikroorganismy jsou všude okolo nás (ve vzduchu, ve vodě, na kůži) a pro úspěch 

experimentu je třeba zabránit kontaminaci vyšetřovaných objektů. Je třeba říci, že 

úplně sterilní pracovní prostředí neexistuje. Existuje však řada jednoduchých, 

postupů, které sníží riziko kontaminace kultury. Příklady aseptické techniky jsou 

čištění a dezinfekce laboratorních ploch před použitím, vystavení germicidní složce 

UV záření, efektivní sterilizace očkovacích klíček a dalších zařízení, která přicházejí 

do styku s kulturami nebo médii a zamezení dýchání na kultury nebo sterilní 

nástroje. (16) Silné protřepávání kapalných kultur vytváří těžký aerosol. Když je 

ampule s kapalnou kulturou otevřena, může uvolněný aerosol kontaminovat okolní 

prostředí. Ampule by proto měly být otvírány v bezpečnostní pracovní                            

skříni (obr. 3). (17) 

 

Obrázek 3 - Bezpečnostní pracovní skříň (50) 
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Pravděpodobně nejsnazší způsob, jak vytvořit v laboratoři relativně sterilní 

prostředí je pomocí jednoduchého plynového hořáku. Toto zařízení spaluje 

nepřetržitý proud hořlavého plynu – obvykle zemního plynu (metan) založeného 

na konstrukci, kterou před téměř 150 lety vytvořil německý chemik Robert Wilhelm 

Bunsen (1811-1899). Hlavním účelem otevřeného plamene v aseptické technice je 

vytvořit kužel horkého vzduchu nad a kolem pracovního místa v laboratoři tak, aby 

se snížila životaschopnost organismů na suspendovaných částicích prachu. Pro svoji 

schopnost velmi rychle zahřát objekt v plamení představuje hořák ideální volbu pro 

sterilizaci očkovacích kliček, oteplení skleněných lahví nebo zapálení alkoholu na 

rozmetadlech. (16) 

Laminární box je komplexní zařízení, které může zabránit kontaminaci 

reagenčních činidel a biologických kultur. Používá-li se správně, poskytuje pracovní 

prostor vyplněný čistým, přes mikrofiltry (HEPA, ULPA) přefiltrovaným a UV 

zářením ošetřeným vzduchem. Vzduch z místnosti vstupující do pracovního 

prostoru je přiváděn na filtry, kam jsou strhávána i eventuální infekční agens 

pokoušející se uniknout z pracovního prostoru do místnosti. Nejdůležitější částí 

laminárního boxu je vysoce účinný filtr, neprůchodný pro bakterie, tedy filtr HEPA 

(filtr s vysokou účinností částic). Certifikovaný filtr HEPA by měl zachytit nejméně 

99,97 % prachu, pylu, plísní, bakterií a všech částic ve vzduchu                                                    

0,3 μm při 85 l / min. (16) 

4.2  Izolace a identifikace mikroorganismů  

Tyto metody představují základní identifikaci mikrobů. Principem 

biochemických reakcí v testu je změna barvy nebo skupenství substrátu způsobená 

mikrobiálními enzymy, případně se použije vhodný indikátor. Pokud je test 

negativní, ke změně substrátu nedojde. 
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Obrázek 4 - Zjednodušené identifikační schéma pro diagnostické určení G+ koků (51) 

 

Obrázek 5 - Zjednodušené identifikační schéma pro diagnostické určení G- tyček (51) 

 

Testy je možno dělit na několik skupin: sklíčkové (KOH test, katalázový test), 

zkumavkové (OF test, TSI test), papírkové (ONPG test, oxidázový test), mikrotesty 

(ENTEROtest). Destičkové mikrotesty oproti zkumavkovým (jeden test = jedna 

zkumavka) šetří materiál, energii, čas, prostor a jsou snadno proveditelné. Souprava 

zpravidla obsahuje reprezentativní soubor 10 až 20 biochemických testů. Mikrotesty 
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pomáhají odstraňovat nesrovnalosti dané individuálními rozdíly v přípravě médií, 

provedení i hodnocení. K hodnocení se používají diagnostické tabulky a počítačové 

programy. Testy mají dostatečně dlouhou skladovací dobu. Pro identifikaci se u nás 

často využívají Mikro-LA-Testy (Erba-Lachema); pro identifikaci gramnegativních 

fermentujících tyček (čeleď Enterobacteriaceae) se využívá ENTEROtest a ENTERO 

Rapid, pro identifikaci anaerobů ANAEROtest 23, pro stafylokoky a mikrokoky 

STAPHYtest 24, pro rozlišení streptokoků a enterokoků STREPTOtest 24, pro 

identifikaci gramnegativních nefermentujících tyček NEFERMtest 24N. (47) 

Příklad identifikace neznámého vzorku: 

1. KOH test – odlišení grampozitivních a gramnegativních buněk. 

2. Kultivace na krevním agaru, porovnání vzhledu kolonií a různé teploty 

kultivace. 

3. Gramovo barvení, mikroskopie. 

4. U grampozitivních buněk se hodnotí tvar buněk a další vlastnosti  

i. tyčky – po barvení endospor – sporulující (dle vzhledu určíme rod 

Bacillus), nesporulující (Lactobacillus). 

ii. koky – dle morfologie shluků, hrozníčků (Staphylococcus) dvojic, 

čtveřic (Micrococcus), balíčků, sarcin (Sporosarcina), řetízků 

(streptokoky). 

iii. katalázový test – pozitivní např. u rodu Staphylococcus. 

5. U gramnegativních buněk se hodnotí tvar buněk (gramnegativní koky jsou 

méně časté, většinou jde o patogeny) a další vlastnosti 

i. OF test – bakterie fermentující (fakultativně anaerobní metabolizmus, 

např. enterobakterie); bakterie s respiratorním metabolizmem (např. 

pseudomonády). 

ii. Oxidázový test slouží k odlišení bakterií s respiratorním a fermentatorním 

metabolizmem. (52) 
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 Oxidázový test identifikuje organizmy, které vytvářejí enzym cytochrom 

c oxidázu (poslední enzym dýchacího řetězce) účastnící se přenosu 

elektronů v elektronovém transportním řetězci aerobních bakterií na 

kyslík. Oxidázové činidlo obsahuje chromogenní oxidačně-redukční 

činidlo, které oxidací mění barvu do modré až tmavě fialové. Test se 

používá k diferenciaci druhů rodu Pseudomonas, Alcaligenes, 

Flavobacterium. Oxidáza pozitivní jsou např. Pseudomonas aeruginosa, P. 

putida, P. fluorescens, Plesiomonas atd. (53) 

 KOH test slouží k rychlému odlišení grampozitivních a gramnegativních 

bakterií. Hydroxid draselný naruší tenkou peptidoglykanovou vrstvu 

buněčné stěny u gramnegativních bakterií. Buněčný lyzát tvoří viskózní 

suspenzi, která se táhne za kličkou. Nelze použít u bakterií tvořících               

sliz. (54) 

 Plazmokoagulázový test Staphytest. Diferenciace koaguláz-pozitivních a 

koaguláz-negativních stafylokoků se tradičně provádí pomocí testu 

koagulázové trubice, který detekuje extracelulární (volnou) koagulázu 

nebo test koagulázy, který detekuje hrudkovitý faktor (vázanou 

koagulázu) přítomnou na povrchu bakteriálních buněk. (54) 

 Test Staphytect se skládá z modrých latexových částic pokrytých lidským 

fibrinogenem a IgG. Při smíchání latexového činidla s koloniemi 

stafylokoků, které mají shlukovací faktor nebo protein A, dojde k zesítění, 

což vede k životaschopné aglutinaci latexových částic. (54) 

 Koagulázový test. Clumping-faktor – průkaz vázané koagulázy – se 

používá ke screeningu podezřelých kolonií. Ke kapce prasečí, nebo králičí 

plazmy se na sklíčko přidá hustá suspenze odebraných bakteriálních 

buněk z kolonií. Tento test se považuje za pozitivní, dojde-li do 10 vteřin k 

aglutinaci. Pokud je sklíčkový test negativní na clumping-faktor, lze 

provést zkumavkový test, ve kterém se odhalí případná tvorba volné 
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koagulázy. Zkumavkový test spočívá v rozmíchání jedné kolonie v 

citrátované králičí plazmě a následné čtyřhodinové inkubaci při 37°C. 

Pozitivita tohoto testu se odečítá nakloněním zkumavky a hledáním 

vzniklého shluku sražené plazmy. Nezřídka dochází k úplnému vysrážení 

plazmy ve zkumavce. V případě negativního výsledku se inkubace 

prodlouží, ale kontrola po 4 hodinách je důležitá z toho důvodu, že některé 

kmeny hojně produkují fibrolyzin, který může vzniklou sraženinu 

rozpustit. (55) 

 Souprava STREPTOtest 16 je určena pro rutinní identifikaci streptokoků, 

především druhů, vyskytujících se v humánním klinickém materiálu. 

Souprava umožňuje provést identifikaci šedesáti kmenů, pomocí šestnácti 

biochemických testů. Testy jsou umístěny v jamkách mikrotitrační 

destičky, vždy dvě řady po osmi jamkách. Identifikace je doplněna testy, 

dodávanými ve formě detekčních proužků: PYRAtest pro detekci aktivity 

pyrrolidonylarylamidázy (PYRáza, test PYR), a VPtest pro detekci tvorby 

acetoinu. (56) 

 Enterotest 24. Diagnostická souprava ENTEROtest 24 je určena pro 

definitivní identifikaci bakterií z čeledi Enterobacteriaceae a Vibrionaceae 

do 24 hodin. Souprava obsahuje 24 biochemických testů umístěných na 

třech řádcích (trojstripu) dělené mikrotitrační destičky. (54) 

4.3 Stanovení citlivosti k antibiotikům 

Zjišťování citlivosti k antibiotikům je důležité stanovení pro léčbu pacienta. 

Podávání antibiotik bez průkazu etiologického agens a bez určení jeho citlivosti na 

antibiotika je převážně bez klinického efektu a mohou ohrožovat život pacienta. 

Stanovení se dělí na kvalitativní testy a kvantitativní testy. (54) 
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Diskový difuzní test je metoda nejrozšířenější. Umožňuje stanovit citlivosti 

velkého množství bakteriálních kmenů na širokou škálu antibiotik. Na pevné 

kultivační půdy, kde je naočkovaný bakteriální kmen, se kladou papírové disky, 

které jsou napuštěny antibiotiky. Jako půda se používá Mueller-Hintonův agar 

(MH), nebo pro náročné bakterie MH agar s příměsí krve. (54) 

Očkování plotny u diskového difuzního testu: Z vyšetřovaného kmene je 

potřeba připravit suspenzi ve fyziologickém roztoku. Hustota by měla odpovídat 

stupni 0,5 McFarlandova zákalového standardu, tj. 1-2x108 CFU/ml u E.coli. V praxi 

se suspenze očkuje tampónem ve dvou na sebe kolmých směrech. Disky jsou 

popsány zkratkou antibiotik a pokládáme je na již naočkovanou půdu ve směru 

hodinových ručiček. Každý disk téhož antibiotika obsahuje stejné množství 

antibiotika. Na půdu můžeme dát maximálně 6 disků. Půda se kultivuje v 

termostatu 18–24 hodin při 37 °C (54) 

Za 18-24 hodin se odečítají velikosti tzv. inhibičních zón. Bakterie, která má 

větší inhibiční zónu, než je referenční hodnota (tzv. breakpoint), je k antibiotiku 

citlivá. Roste-li bakterie až k disku, nebo má menší inhibiční zónu, než je breakpoint, 

je k danému antibiotiku rezistentní. (54) 

V současné době jsou k dispozici dva renomované systémy, stanovující 

klinické breakpointy antibiotik: CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute) 

a EUCAST (European Committee on Antimicobial Susceptibility Tesing). 

Breakpointy EUCAST jsou volně dostupné na jejich webových stránkách. Tabulky 

breakpointů jsou každoročně aktualizovány. (57) 
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5 VÝSLEDKY 

Filtr kabinové klimatizace byl odebrán z osobního dopravního letadla A319 za 

aseptických podmínek v autorizovaným servisním středisku při pravidelné 

periodické servisní prohlídce. Filtr se nacházel v letadle během 4800 letových hodin. 

Filtr, který měli jsme k dispozici, byl suchého celulózového typu. Filtry suchých 

médií jsou navrženy tak, aby měly co největší životnost. Minimální hodnota 

letových hodin je 500, což znamená přibližně tři roky služby a je možné je vyčistit až 

pětkrát před jejich výměnou. Čištění lze provést pomoci stlačeného vzduchu. Čisticí 

postupy pro tento typ filtru jsou doporučeny každý kalendářní rok nebo každých 

100 letových hodin. 

5.1  Kvalitativní hodnoceni mikrobiální kontaminace filtru  

Filtr byl dovezen do laboratoře v plastikovém obalu za aseptických 

podmínek. Po vyjmutí z obalu jsme umístili filtr do pracovní skříně s laminárním 

prouděním vzduchu – tzv. Biohazard boxu třídy II.  Prvním krokem byly stěry z 

vnějšího a vnitřního povrchu filtru. Pro odběr vzorků jsme označili čtvercový výsek 

o hraně 15 cm na vnitřním i vnějším povrchu mikroporového filtru. Provedli jsme 

100 stěrů sterilním vatovým tamponem z lamel filtru. Stěry byly nasazeny ke 

kultivačnímu vyšetření na tyto vyšetřovací půdy: krevní agar, Müller-Hintonův 

agar, DC agar, ENDO agar, Sabouraudův agar a do bujonu. Po 24 hodinách kultivaci 

byla provedena mikroskopie a izolace jednotlivých druhů mikrobů, které byly dále 

dourčeny standardními vyšetřovacími technikami pro rutinní průkaz bakterií 

(oxidázový test, katalázový test, koagulázový test, plazmakoagulázový test 

Staphytest, Streptoest a Enterotest 24.) 
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Obrázek  6 - Zobrazení filtru 

 

U všech vzorků byly fotograficky zdokumentovány jak výsledky 

mikroskopie, tak kultivace. Zároveň bylo provedeno naočkování kvantifikace 

mikrobiálních CFU ve vzorcích z obou stran filtru. 

Tabulka 2 - Výskyt G-  bakterií na vstupní a výstupní části filtru. 

Zachycené bakterie  Vstup filtru Výstup filtru 

Escherichia coli ANO NE 

Yokenella regensburgei ANO NE 

Citrobacter spp. ANO ANO 

Yersinia spp. NE ANO 

Morganella morganii ANO NE 

Yersinia pseudotuberculosis ANO ANO 

Klebsiella ozeanae NE ANO 
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Tabulka 3 - Výskyt G+ bakterií na vstupní a výstupní části filtru. 

Zachycené bakterie  Vstup filtru Výstup filtru 

Staphylococcus aureus NE ANO 

Enterococcus faecalis ANO NE 

Streptococcus pyogenes ANO ANO 

Clostridium perfringens NE ANO 

Streptococcus pneumoniae NE ANO 

Clostridium tetani NE ANO 

 

5.2  Kvantitativní hodnoceni mikrobiální kontaminace filtru  

Pomocí nepřímého stanovení počtu buněk jsme získali údaje pro porovnání 

vnější (vstupní) části i vnitřní (výstupní) části filtru. K hodnocení jsme vybrali 

nejvhodnější ředění (20-200 kolonií na misce). Brali jsme 3 misky ředění 10-5 a 

používali jsme průměr. Kvantitativní hodnocení bylo provedeno u 4 vybraných 

patogenních mikroorganismů izolovaných ze stěrů na obou stranách filtru. (viz 

Tabulka 4) 

Tabulka 4 - Kvantitativní zastoupení G- bakterií na obou stranách filtru 

 Vnější Vnitřní 

ICU/cm2 CFU/ml ICU/cm2 CFU/ml 

Escherichia coli 33 3,3 * 106 156 1,56 * 107 

Yersinia pseudotuberculosis 41 4,1* 106 174 1,74 * 107 

Citrobacter species 32 3,2* 106 163 1,63 * 107 

Clostridium tetani 21 2,1* 106 90 9 * 106 
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Obrázek 7 - Logaritmické ředění bakteriální suspenze pro kvantifikaci (58) 

 

5.3 Antibiotická rezistence patogenů   

Kmeny patogenních bakterií, které byly nalezené na vnější (vstupní) části i 

vnitřní (výstupní) části filtru byly vyšetřeny pomocí diskové difuzní metody 

stanovující citlivost či rezistenci k 6 zvoleným antibiotikům. Diskovou difuzní 

metodou bylo vyšetřováno, zda kmeny tvořily na MHA půdě přípustnou zónu 

inhibice růstu. Průměr inhibičních zón byl v procházejícím světle měřen na vnější 

straně Petriho misky za pomoci posuvného měřítka od okrajů zón se zřetelnou 

inhibicí růstu. Byla odečtena vzálenost mezi nimi a dle přiložené metodiky EUCAST 

vyhodnocena citlivost či rezistence příslušných kmenů k danému antibiotiku. (57) 
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Tabulka 5 - Naměřené zóny inhibice a hodnocení rezistence pro jednotlivé kmeny grampozitivních bakterii 

Antibiotikum Obsah disku v 

𝛍g 

Naměřené zóny v mm, hodnocení kmenů 

Staphylococcus 

epidermidis 

Enterococcus 

faecalis 

Staphylococcus 

aureus 

Oxacillin 1 0 R 0 R 14 I 

Ampicillin 2 0 R 0 R 0 R 

Erythromycin 15 20 C 0 R 19 I 

Cotrimoxazol 25 21 C 0 R 23 C 

Klindamycin 2 0 R 0 R 15 R 

Cefoxitin 30 35 C 0 R 19 I 

 

R = rezistentní      I = intermedialní          C = citlivý 

 

 
Tabulka 6 - Naměřené zóny a hodnocení rezistence pro jednotlivé kmeny gramnegativních bakterii 

Antibiotikum Obsah disku v 𝛍g naměřené zóny v mm, hodnocení kmenů 

Proteus vulgaris Pseudomonas 

aeruginosa 

Amoxicilin + 

Klavulanová 

kys. 

30 20 C 0 R 

Ceftazidime 30 23 C 19 C 

Gentamicin 10 15 C 17 R 

Meropenem 10 17 C 17 R 

Cotrimoxazol 25 0 R 0 R 

Ciprofloxacin 5 12 R 25 C 

 

R = rezistentní      I = intermedialní          C = citlivý 
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Obrázek 8 - Diskový difuzní test citlivosti na antibiotika 

 

5.4  Rezistence a citlivost nalezených patogenů na dezinfekční 

prostředky 

Pro zjištění citlivosti nebo rezistence zachycených patogenů vůči 

dezinfekčním prostředkům jsme provedli test se dvěma dezinfekčními prostředky 

“Sterilium” a “Incidur”, jimiž byly kultury ošetřeny před naočkováním. Po 

inkubační době 24 hodiny jsme zjistili, že dezinfekční prostředky “Sterilium” a 

“Incidur” jsou účinné proti patogenům, nacházejícím ve vzduchu dopravního 

letadla. 
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Obrázek 9 - Citlivost patogenů vůči dezinfekčním prostředkůn "Sterilium" a "Incidur" 
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6 DISKUZE 

V práci jsme se zaměřili především na bakteriální znečištění filtru, jedním z 

cílů bylo zjistit, zda filtr, který je v kabině letadla, chrání cestující před nebezpečnými 

patogenními bakteriemi. V průběhu mikrobiologických vyšetření bylo zjištěno, že 

filtr není účinný na sto procent. Podle kultivačního průkazu jsme zjistili, že 

mikrobiální kontaminace je jak na vnější vstupní, tak i na vnitřní výstupní části filtru. 

Přepokládali jsme, že výstupní strana filtru bude čistá, mikroskopický průkaz ale 

dokázal opak. Konkrétně na vstupní straně filtru je patogenních mikrobů méně než 

na vnitřní výstupní straně. To je vysvětlitelné tím, že póry na vstupní straně 

mikropórového filtru jsou větší než na výstupní, přes něž by neměly projít částice 

větší než 0,3 mikrometru. Podle vyjádření výrobce musí být vnější strana na povrchu 

čistá, protože vše, co se dostává za účelem filtrace vzduchu dovnitř, by měl filtr 

zachytit – nečistoty, pro člověka škodlivé látky a bakterie. Na základě našich 

experimentů jsme zjistili, že námi zkoumaný mikropórový filtr nezachytil řadu 

bakterií, a to i o průměru 1 mikrometru. Možnou příčinou je, že údržba filtrů v tomto 

letadle nebyla dostatečně kvalitní nebo že filtr skutečně má účinnost omezenou jen 

na 500 letových hodin. Vzhledem k tomu, že filtr propustil i stafylokoky a další velké 

bakterie, je nanejvýš pravděpodobné, že propouští i všechny viry. Tím pádem 

patogenní mikroorganismy, které prošly filtrem cirkulují ve vzduchu ventilačního 

systému a dostanou se zpět na palubu letadla, kde aerogenně přenosné patogeny 

mohou infikovat cestující i posádku. V tomto případě je třeba si uvědomit, že při 

letech dochází zhruba v prvních třech hodinách k aktivaci imunitního systému díky 

nižšímu tlaku v kabině odpovídajícímu nadmořské výšce 3000 metrů, takže při 

letech do 3 hodin je riziko nákazy nižší, poté však dochází k útlumu imunologického 

systému organismu člověka a riziko nákazy se zvyšuje úměrně délce letu. Bakterie, 

které jsme zachytili, patří mezi patogeny, a jsou mezi nimi významné patogeny 
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člověka šířící aerogenní cestou. Nalezli jsme však i bakterie, které se aerogenní 

cestou nešíří. Otázkou je: jak se mohly dostat do ventilačního systému letadla? 

Britští vědci ve svých článcích uvádějí, že vzduch na palubě letadla je 

mnohem čistší než v jiných uzavřených prostorech. Důvodem je to, že procento 

kyslíku v konfiguraci 50/50 v moderním komerčním letounu s maximálním 

užitečným zatížením neklesne pod 20 %, takže můžete během vašeho letu snadno 

dýchat. (2) Možná je to pravda, ale patrně jen po prvních 500 hodin, kdy jsou 

osazeny HEPA filtry z výroby a výrobce zaručuje plnou funkčnost těchto filtrů. Ale 

jak se ukázalo, obvyklé čištění filtrů není dostatečně kvalifikované. Během 

experimentu jsme našli velké množství patogenů, které by neměly být v zásadě na 

výstupní straně filtru. Vzhledem k tomu, že výstupní strana filtru je koncovým 

bodem pro přenášení vzduchu na palubu, neměly by se patogenní bakterie na této 

straně filtru vyskytovat buď vůbec, nebo nanejvýš v zanedbatelném množství. Náš 

nález kontaminace výstupní strany filtru patogenními bakteriemi je důvodem pro 

předpoklad, že údržba tohoto filtru byla nedostatečná nebo zcela chyběla.         

Posádky letadel nezpochybňují skutečnost, že letadlo je potenciálním 

vektorem pro přenos a šíření některých chorob. V rozhovoru velitel posádky 

Boeingu 787 uvedl, že vzduch na palubě letadla během dálkových letů není nejlepší 

kvality a zároveň že je zde vysoké riziko nákazy nemocemi přenášenými 

kapénkovou infekcí. (21) V našem pokusu jsme potvrdili, že životnost filtrů 

deklarovaná výrobcem není v praxi provozovateli letadel dodržována. 4800 

letových hodin je pro provoz filtru v účinném stavu opravdu příliš.      

Studie autorů z Auburn univerzity v Alabamě, ukázala, že bakterie působící 

různá závažná onemocnění dokážou uvnitř letadel přežít od jednoho do dvou 

týdnů, zejména uvnitř filtrů, na sedadlech, oknech a opěrkách. (9) Nenašli jsme 

pouze bakterie, které jsou vlastní normální lidské flóře, ale také patogeny, které jsou 
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zdrojem závažných onemocnění. Například bakterie jako je Escherichia coli jsou ve 

střevě komensálem, ale pokud se dostanou do jiných orgánů nebo dutin lidského 

těla, mohou působit patogenně.  Yersinia pseudotuberculosis se ze střeva dostává do 

mesenteriálních lymfatických uzlin, v nichž působí ohraničený zánět – 

pseudotuberkulom. Tyto mikroorganismy jsou nebezpečné nejen pro lidi, ale také 

pro mnoho zvířat.  

Dalším druhem, který jsme prokázali je Enterococcus faecium. Nákazy 

způsobené těmito G+ bakteriemi mohou být velmi nebezpečné díky rezistenci vůči 

antibiotikům, jak ukázal námi provedený test. Proto jsme provedli doplňkový test 

citlivosti zachycených enterokoků vůči vankomycinu. Vankomycin-rezistentní 

enterokoky (VRE) jsou považovány velmi nebezpečné tzv. “Emerging” infekce. 

Antibiotické testy našeho izolátu naštěstí prokázely dobrou citlivost vůči 

vankomycinu, takže o VRE nešlo. 

Ze sporulujících mikrobů bylo zachyceno Clostridium tetani. To mohlo být ve 

filtru přítomné i ve formě spór. Spóry jsou klidové stadium, v němž tyto bakterie 

přežívají v nepříznivých podmínkách. Obsahují minimální množství vody. Ve 

vlhkém prostředí se pak vyvinou opět vegetativní formy. Vzhledem k suchosti 

vzduchu na palubě letadla to zřejmě v tomto případě nehrozí. Navíc proti tetanu se 

imunizuje celosvětově, takže s největší pravděpodobností bude chybět třetí článek 

epidemiologického procesu – vnímavá populace. 

 Že však filtr propouští spóry, není dobrá zpráva. Spóry Bacillus anthracis jsou 

přenosné vzduchem, germinaci způsobí vlhkost v orofaryngu a nově vzniklé 

vegetativní formy baktérií začnou okamžitě produkovat toxiny, schopné do 12 hodin 

usmrtit člověka. Spóry jsou snadno získatelné a zde je slabé místo ochrany proti 

bioterorismu.  
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Zachycené G+ koky zahrnovaly aerogenně přenášený patogenní 

Staphylococcus aureus, citlivý vůči kotrimoxazolu. Dodatečný test prokázal, že nešlo 

o MRSA. 

Dalším úkolem práce bylo stanovit citlivost zachycených izolátů vůči 

antibiotikům. Prováděli jsme vyšetřování izolátů diskovým difuzním testem proti 6 

základním antibiotikům rutinně používanými sadami antibiotic proti G+ a G- 

bakteriím.  Enterokoky byly navíc doplněny testem na vancomycin. Výsledky nejsou 

nijak optimistické. Přestože mezi izoláty nebyly VRE ani MRSA, málokteré izoláty 

jsou citlivé na vice než 2 z testovaných antibiotik, enterokoky jsou rezistentní vůči 

celé sadě. Lze předpokládat, že bakterie mají zmutované kmeny. Proto je třeba další 

detailnější studium bakterií, které jsme našli. Bohužel v rámci naší práce to bylo 

nemožné kvůli omezenému množství času a finančních prostředků pro tento pilotní 

výzkum. 

Také jsme provedli testy na citlivost vůči 2 dezinfekčním přípravkům: 

Inciduru a Steriliu. Výsledky prokázaly citlivost bakterií na standardní dezinfekční 

prostředky. 

Jedním z cílů naší práce bylo zjistitit, jak účinný je filtr, porovnáním 

bakteriální kontaminace z části přívodu a odvodu vzduchu. V tabulkách číslo 2 a 3 

jsou uvedeny patogenní bakterie, které jsou buď v obou částech nebo pouze v jedné 

ze dvou. Zjistili jsme, že mikrobi patogenní pro lidské tělo jsou v obou částech filtru. 

To naznačuje, že mikroporézní filtr propouští poměrně velké částice a společně s 

filtrovaným vzduchem distribuje bakterie po palubě. Během dlouhého letu to může 

být velkým nebezpečím pro cestující, letušky a piloty. Navíc, vzduch, který se 

dostane na palubu cestujícím, se nijak neliší od toho, co se přivádí do pilotní kabiny. 
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Co se stane s viry? Je logické předpokládat, že viry za žádných okolností 

nezůstanou uvnitř filtru. Protože mikroporézní filtr má příliš velké póry, kterými 

viry bez problémů projdou. Zvlášť odolné neobalené viry jako např. Rhinoviry jsou 

pak rovnoměrně distribuovány po celém letounu. viz Případová studie s koronaviry 

SARS. Takže šance na onemocnění na palubě letadla se několikanásobně zvyšují. To 

vysvětluje různé rýmičky, které nás trápí po přistání. V případě průniku virů 

chřipky může letecká doprava výrazně přispět ke vzniku pandemie. 
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7 ZÁVĚR 

Jedním z cílů naší práce bylo zjistit, zda filtr vzduchotechniky v kabině 

dopravního letadla zachycuje účinně bakterie. Záchyt virů jsme nepředpokládali, 

neboť ty při svých nanometrových rozměrech mikroporovými filtry procházejí. 

Naše výsledky však prokázaly, že filtrem prošly i bakterie jako je 

Staphylococcus aureus, tedy koky o průměru 1 mikrometr, které by HEPA filtr měl 

spolehlivě zachytit. V uvedeném letounu tedy mohla populace mikrobiálních 

patogenů cirkulovat a ohrožovat jak posádku, tak cestující. Hypotéza č. 1 že filtr 

zachycuje mikroby, byla potvrzena pouze částečně. 

Odpověď na otázku, zda je filtrace z hlediska eliminace infekčních agens 

dostatečná, zní: není. Hypotéza č. 2 tedy byla vyvrácena. 

S největší pravděpodobností existuje několik důvodů pro tento stav: 

1. Instalované HEPA filtry jsou ponechány v letadle dlouho přes jejich funkční 

životnost. V našem případě mohla být životnost filtrů několikanásobně 

překročena. 

2. Druh instalovaného filtru záleží na výběru provozovatele letadla. Filtry 

instalované při výměně tedy nemusí splňovat parametry HEPA filtrů 

dodávaných výrobcem, což byl náš případ. 

 Řešením problému, podle našeho názoru, může být správný a včasný 

technický servis těchto filtrů. Problém spočívá především v odpovědnosti 

provozovatele letadla a obecném podceňování možné mikrobiální kontaminace 

vzduchu v kabině dopravních letadel, protože filtr nebyl včas nahrazen. S ohledem 

na existenci nanomateriálů je třeba se zamyslet nad možností inovace fltrů. 
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8 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

CFU                               Colony forming unit 

CLSI                              Clinical and Laboratory Standards Institute 

DC                                 Desoxycholátový agar 

ECDC                            European Centre for Disease Prevention and Control 

ECS                                Environmental Control Systems 

EUCAST                       European Committee on Antimicobial Susceptibility Tesing 

G-                                                      Gram-negativní 

G+                                                      Gram-pozitivní 

HVAC                           Heating, Ventilation, and Air-conditioning 

ICU                                Intensive care unit 

MH                                Mueller-Hintonův agar 

MRSA                           Methicillin-resistant Staphylococcus aureus 

MTBC                           Mycobacterium tuberculosis 

OF test                          Oxidation-fermantation test 

ONPG test                    O-nitrophenyl-beta-D-galactopyranoside test 
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PYRAtest                      Pyrrolidonylarylamidázový test 

SARS                             Severe Acute Respiratory Syndrome 

TSI test                          Triple Sugar Iron Agar test 

VRE                               Vancomycin-resistant Enterococcus 

WHO                            World Health Organization 
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12 SEZNAM PŘÍLOH 

Tabulka 1. Hraniční průměry inhibičních zón na vybraná antibiotika pro vybrané kmeny gramnegaitivní 

bakterii (dle metodiky EUCAST) 

Antibiotikum Obsah disku v 

𝛍g 

Průměr inhibiční zóny v mm pro kategorii 

citlivý ≥ intermediární rezistentní ≤ 

Amoxicilin + 

Klavulanová 

kys. 

30 19 16-18 15 

Ceftazidime 30 16 11-15 10 

Gentamicin 10 15 12-14 11 

Meropenem 10 24 22-23 21 

Cotrimoxazol 25 16 12-15 11 

Ciprofloxacin 5 25 21-24 20 

 

Tabulka 2. Hraniční průměry inhibičních zón na vybraná antibiotika pro vybrané kmeny grampozitivní 

bakterii (dle metodiky EUCAST) 

Antibiotikum Obsah disku v 

𝛍g 

Průměr inhibiční zóny v mm pro kategorii 

citlivý ≥ intermediární rezistentní ≤ 

Oxacillin 1 20 16-19 15 

Ampicillin 2 10 7-9 6 

Erythromycin 15 20 17-19 16 

Cotrimoxazol 25 18 13-17 12 

Klindamycin 2 22 20-21 19 

Cefoxitin 30 25 21-24 20 
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