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ÚVOD 
Každá veľká zmena podmienok  je svojim spôsobom katastrofou. Spoločným úsilím ale ľudia prežili 

situácie, ktoré sa na prvý pohľad javili ako smrtiace, spojené s trvalou zmenou i podmienok. Všetky 

udalosti, ktoré akokoľvek negatívne zasahujú do života spoločnosti odhaľujú, aký veľký význam má 

bezpečnostná gramotnosť obyvateľstva. 

Bezpečnosť občana a bezpečnosť komunity je garantovaná rezortom zdravotníctva prostredníctvom 

poskytovanej zdravotnej starostlivosti, ktorej rozsah a kvalita sú za mimoriadnych udalostí 

podmienené obsiahlym súborom vedomostí, zručností a schopností zdravotného personálu všetkých 

úrovní (strategická manažérska – operačná – taktická), kvalitne a efektívne fungujúcou logistickou 

bázou, bezproblémovou výmenou aktuálnych a potrebných informácií v rámci informačného systému 

pre krízové riadenie v zdravotníctve a možnosťami bezpečnostného výskumu v oblasti populačných 

prístupov ku zdraviu za mimoriadnych udalostí.  

Organizácia činnosti zdravotnej zložky na mieste zásahu, ale tiež v priebehu celého zdravotného 

záchranného reťazca je tým najvýznamnejším príspevkom zdravotnej politiky, zdravotných zariadení 

a samotných zdravotníkov pri zaisťovaní bezpečnostnej politiky štátu. 

V súčasnej dobe je koncepčná rozpracovanosť uvedených podmienok a ich praktická realizácia 

v rôznych štádiách vývoja a zavádzania. Pre dosiahnutie optimálneho stavu pripravenosti 

zdravotníctva na mimoriadne udalosti by mali byť splnené aspoň základné podmienky ako finančné 

zdroje pre realizáciu koncepčných krokov, novelizácia právnych predpisov z oblasti tzv. „krízovej 

legislatívy“, nové chápanie organizačnej štruktúry krízového manažmentu v zdravotníctve a odborne 

kvalifikovaný personál pre túto štruktúru. Musí byť zabezpečené i vzdelávanie zdravotných 

pracovníkov v oblasti medicíny katastrof a základov krízového manažmentu. Pri absencii 

ktoréhokoľvek z prvkov môže dôjsť k oslabeniu celkovej odpovede zdravotného systému štátu na 

záchranu života a zdravia jednotlivých občanov i populačných celkov za mimoriadnych udalostí. 

Medicína katastrof je efektívny riadiaci a výkonný nástroj zdravotného systému, využívajúci 

rozsiahlu metódu činností zahrňujúcu všetky fázy a aspekty katastrofického cyklu, včítane 

prípravy, prevencie, okamžitého nasadenia, poskytovania pomoci na mieste, obnovy následného 

rozvoja v postihnutej oblasti. 

Katastrofou sa rozumie vážna udalosť - náhle alebo pomaly vzniknutá – takého rozsahu, že 

postihnutá spoločnosť musí vynaložiť mimoriadne úsilie, aby sa s ňou vyrovnala. Často za pomoci 

iných regiónov či pomocou internacionálnej komunity (S. W. Gunn). 



8 
 

V podmienkach Československa boli postupne vypracovávané koncepcie medicíny katastrof pri 

aplikácii informácii z urgentnej medicíny a vojnovej medicíny. Po rozpade Československa bola 

v podmienkach Slovenska vypracovaná ucelená koncepcia medicíny katastrof. V oboch 

novovzniknutých republikách bol pokus o ucelené medicínske poňatie a k tomu organizačne 

dobudovávaný nový systém poskytovania zdravotnej starostlivosti v podmienkach hromadného 

postihnutia osôb. 

Základným krokom v realizácii koncepcie medicíny katastrof bola transformácia zdravotníctva 

v rokoch 1990-1993 a prebiehala synchrónne s transformáciou záchranných služieb. Podstatou týchto 

zmien sa stal tzv. záchranný reťazec, ktorý je nositeľom požiadaviek na zaistenie dostupnej a účinnej 

pomoci pri stavoch náhleho ohrozenia života a zdraví jedinca a je kostrou systému zdravotnej 

záchrannej služby. 

Vzdelávanie zdravotníkov v problematike zbraní hromadného ničenia, ale i študentov fakúlt so 

zdravotníckym zameraním by mohlo prospieť ku zvyšovaniu efektivity pri riešení medicínskych 

dôsledkov mimoriadnych udalostí a katastrof. Predkladaná publikácia by mohla byť tejto snahe 

nápomocná. 



9 
 

I.  KRÍZOVÝ MANAŽMENT 

Činnosť krízového manažmentu je zameraná na riešenie vzniknutej krízovej situácie, s použitím 

špecifických princípov, metód a postupov s cieľom prekonania jej nepriaznivých dôsledkov a obnovy 

funkcie daného systému. 
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1 ZÁKLADNÁ TERMINOLÓGIA  

1.1 M IMORIADNA UDALOS Ť 

Mimoriadne udalosti môžu byť priamym spúšťacím mechanizmom krízových javov. Mimoriadna 

udalosť je závažná, ťažko predvídateľná príhoda spôsobená vplyvom živelnej pohromy, 

technologickej havárie, prevádzkovej poruchy alebo úmyselného konania človeka, ktorá vyvolá 

narušenie stability systému alebo prebiehajúcich činností, ohrozuje zdravie a životy osôb, hmotné 

statky alebo životné prostredie (Šimák, 2004). 

Mimoriadne udalosti môžu byť podľa vplyvu na dotknutý systém pozitívne alebo negatívne. 

Mimoriadne udalosti, ktoré negatívne ovplyvňujú život, zdravie alebo stav majetku môžeme rozdeliť 

na základe zákona NR SR č. 42/94 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení ďalších zákonov na 

živelné pohromy, havárie a katastrofy. Okrem nich patria k mimoriadnym udalostiam aj politické 

prevraty, teroristické činy, rozsiahle epidémie a iné. 

1.2 HROMADNÉ NEŠŤASTIE  

Hromadné nešťastie je mimoriadna udalosť, v dôsledku ktorej došlo k hromadnému poškodeniu osôb 

na zdraví v takom rozsahu, že vyžaduje uplatnenie zvláštnych postupov k urýchlenému zaisteniu 

dostatočnej kapacity zdravotníckych zariadení pre poskytnutie zdravotnej starostlivosti (Masár, 2013).  

Hromadné nešťastia postihujú ľudí už od nepamäti. Kedysi prevažovali živelné pohromy, ale postupne 

sa do popredia dostávajú riziká vyplývajúce z činnosti ľudí. Zvyšovanie hustoty obyvateľstva 

a koncentrácie osôb v určitom priestore zvyšuje riziko vzniku hromadného nešťastia. Hromadné 

nešťastia delíme na rozsiahle a obmedzené. Za rozsiahle hromadné nešťastie považujeme mimoriadnu 

udalosť, ktorá má za následok postihnutie väčšieho počtu ako 10 osôb zranením alebo iným 

negatívnym zásahom do ich zdravia a ak, takýto stav nie sú v danom čase schopné riešiť spádové 

zdravotnícke zariadenia a je nutná aktivácia krízových a traumatologických plánov. Hromadné 

nešťastie obmedzené je mimoriadna udalosť postihujúca najviac 10 zranených, z ktorých sa minimálne 

jeden nachádza v kritickom stave. Príčiny vzniku hromadných nešťastí sú rovnaké ako v prípade 

katastrof. K najčastejším príčinám hromadných nešťastí patria lavíny, požiare, výbuchy, vzbury, 

štrajky a zamorenie nebezpečnými látkami. Napriek snahám odborníkov z mnohých odvetví sú 

mortalita aj morbidita stále vysoké. Rovnako vysoké sú stále aj materiálne škody. 

1.3 KRÍZA  

Systém zdravotníctva je povinný okrem poskytovania bežnej zdravotnej starostlivosti poskytnúť 

zdravotnú starostlivosť aj počas rôznych krízových situácií. Kríza je sled zväčša neočakávaných 
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udalostí, ktoré tvoria skutočný potenciál pre nepriaznivé až katastrofické následky. Možno ju 

charakterizovať ako ohrozenie bezproblémového pokračovania určitej činnosti alebo ako vážne 

narušenie základných štruktúr a štandardov spoločenského systému. Kríza je charakterizovaná 

4 základnými faktormi: 

- v ohrození sú dôležité záujmy jednotlivých strán; 

- potrebné rozhodnutia je nutné prijímať pod časovým nátlakom; 

- informácie potrebné pre rozhodovanie nie sú úplné; 

- čokoľvek určitá strana urobí alebo neurobí, môže mať vážne dôsledky. 

Krízu môžeme minimalizovať včasným, vhodným a efektívnym konaním. 

1.4 KRÍZOVÁ SITUÁCIA  

Krízová situácia je obdobie, počas ktorého je bezprostredne ohrozená alebo narušená bezpečnosť 

štátu. Každá krízová udalosť prináša so sebou určité ohrozenie. Ústavné orgány môžu po splnení 

podmienok stanovených v ústavnom zákone alebo osobitnom zákone vyhlásiť výnimočný stav, 

núdzový stav alebo mimoriadnu situáciu. K najčastejším krízovým situáciám patria: prírodné 

katastrofy, epidémie, technologické havárie a teroristické útoky.  
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Obrázok 1: Rozdelenie krízových situácií 

(Zdroj: Šimák, 2004) 

Krízové situácie s krízami a krízovými stavmi zaraďujeme medzi krízové javy. Ich vzťahy sú 

zobrazené na obrázku č. 1. 
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Obrázok 2: Grafické znázornenie vzťahu krízy, krízovej situácie a krízového stavu 

(Zdroj: Šimák, 2004) 

Krízové javy znamenajú zlom v štandardnom priebehu určitej situácie alebo javu, kedy dochádza 

k vychýleniu z rovnovážneho stavu a ohrozeniu základných hodnôt. Krízové plány obsahujú návody 

a postupy na zmiernenie negatívneho dopadu. 

Základné charakteristiky krízových javov sú: 

- moment prekvapenia; 

- nedostatok potrebných informácií; 

- preťaženie komunikačných systémov; 

- činnosti v časovej tiesni a strese; 

- rozhodnutia bez možnosti podrobných analýz; 

- riziko vzniku paniky, výskyt poplašných a falošných správ (Šimák, 2001). 

Krízové javy môžu byť spôsobené ľuďmi, prírodou alebo technologickými zariadeniami resp. 

procesmi. Najťažšie sa predpovedajú ale aj eliminujú prírodné krízové javy a pripravenosť štátnej 

správy a záchranných systémov je v takýchto situáciách najnižšia. 

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vypracovala vlastnú klasifikáciu krízových javov, ktoré sú 

vzhľadom na svoju ničivosť zaradené medzi katastrofy. 
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1.5 KATASTROFA  

Katastrofa je mimoriadna udalosť veľkého rozsahu vznikajúca v dôsledku nahromadenia ničivých 

faktorov živelnej pohromy alebo havárie. Má vážne priame následky na obyvateľov, materiálne 

hodnoty a životné prostredie (Šimák et al., 2005). Štetina (2000) definuje katastrofu ako závažnú 

a náhle alebo pomaly vzniknutú udalosť takého rozsahu, že postihnuté spoločenstvo jej musí čeliť 

mimoriadnym úsilím, často s vonkajšou (nadregionálnou alebo medzinárodnou) pomocou. Kritériom 

pre katastrofu je viac ako 50 postihnutých (mŕtvych, ťažko alebo ľahko zranených).  

Charakteristickými znakmi katastrof sú: 

- viac ako 50 postihnutých; 

- náhly a nečakaný vznik; 

- málo čas na rozhodovanie a riadenie prác; 

- panika a emočný stres; 

- nedostatok personálu, prostriedkov, liekov; 

- nebezpečenstvo vzniku epidémií. 

Príčinami vzniku katastrofy sú buď prírodné javy alebo činnosť človeka. Svetová zdravotnícka 

organizácia (WHO) delí katastrofy na prírodno-klimatické a antropogénne (tab. 1). K prírodno-

klimatickým patria napríklad zemetrasenia, požiare, zosuvy, hladomor, epidémie, povodne a iné. 

Medzi antropogénne zaraďujeme vojensko-politické konflikty a civilizačné katastrofy. 
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Tabuľka 1: Klasifikácia katastrof podľa WHO 

 

1.6 SITUÁCIA V  EURÓPE 

Európa ako celok má svoje nosné problémy, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 2. V rámci jednotného 

prístupu k riešeniu udalostí v regióne je evidencia katastrof a kríz kodifikovaná kritériami 

a podmienkou, že musí byť splnené aspoň jedno z týchto kritérií: 

• úmrtie 10 a viac osôb; 

• najmenej 100 osôb je v stave ohrozenie; 

• deklarovaný stav ohrozenia; 

• uplatnená výzva v vonkajšej (medzinárodnej) pomoci. 
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Tabuľka 2: Zdravotná kríza v Európe (Zdroj: Štorek, 2015) 

Zdravotná kríza v európskom regióne WHO (1990-2008) 

Typ udalosti Počet udalostí Počet úmrtí Počet zasiahnutých 
obyvateľov 

Ekonomické škody 
(v tisícoch $) 

Povodne                        413                  3 912                    12 137 319                   84 072 159    

Extrémne teploty                        141                80 993                      3 442 803                   16 245 450    

Sucho                          36                         2                    15 875 965                   15 082 309    

Ničivé požiare                          72                     329                      1 293 432                   10 653 811    

Zemetrasenia                        110                21 943                      5 903 433                   37 859 949    

Nehody                        695                18 848                         154 410                   12 431 777    
Zosuvy pôdy, 
lavíny, padanie 
kameňov, atď.                          59                  2 220                         190 880                     1 610 698    

Búrky                        302                  1 680                      8 360 716                   68 486 129    

Celkom                     1 828              129 927                    47 358 959                 246 442 273  
 
(Zdroj: EM-DAT: The OFDA/CRED Interational Disaster Database, www.emdat.de -Univerzité 
catholique de Louvain - Brussels © 2009 CRED) 
 

Podľa nevládnej organizácie „Vision of Humanity“ bola v roku 2009 Slovenská republika v rebríčku 

najnebezpečnejších krajín z hľadiska dopadu prírody na človeka na 24. mieste. Pre porovnanie, 

Rakúsko bolo na 5. mieste, Česká republika na 11. mieste, Maďarsko na 27. mieste, Poľsko na 32. 

mieste (Štorek, 2015). 

1.7 HROZBY OHROZUJÚCE ZDRAVIE OBYVATE ĽOV SR 

1.7.1 BIOLOGICKÉ HROZBY  

a) neobvyklé alebo neočakávané choroby so závažným verejno-zdravotným dopadom: variola, 

poliomyelitída, chrípka spôsobená novým podtypom humánneho vírusu, ťažký akútny respiračný 

syndróm,  

b) akákoľvek udalosť potenciálne medzinárodného verejno-zdravotného dosahu, vrátane tých 

spôsobených neznámymi príčinami alebo z neznámych zdrojov a tých, ktorých súčasťou sú iné 

udalosti alebo choroby, ako sú uvedené v bode a) alebo v bode c) tejto kapitoly, 

c) udalosť, ktorej súčasťou sú nasledovné choroby, ktoré majú schopnosť spôsobiť závažný verejno-

zdravotný dopad a rýchlo sa medzinárodne šíriť: cholera, pľúcna forma moru, žltá zimnica, 

vírusové hemoragické horúčky, Západonílska horúčka, iné choroby špeciálneho národného alebo 

regionálneho dosahu, napr. horúčka Dengue, horúčka Rift Valey a meningokokové ochorenie.  



17 
 

1.7.2 CHEMICKÉ HROZBY  

K chemickým hrozbám patrí hlavne havária chemického zariadenia, havária v rámci prepravy alebo 

možné zneužitie nebezpečných chemických látok.  

1.7.3 RADIA ČNÉ HROZBY  

a) teroristický útok (špinavá bomba, zneužitie rádioaktívneho žiariča alebo úmyselná kontaminácia 

zložky životného prostredia); 

b) nehoda pri preprave rádioaktívnych materiálov, rádiofarmák a technických rádionuklidov; 

c) havária jadrového zariadenia; 

d) lokálne radiačné ohrozenie v zmysle mimoriadnej udalosti s medzinárodným dosahom 

(spracované podľa Tencera, 2015). 

O tom, aké následky bude mať krízová udalosť, rozhodujú tieto faktory: 

- znalosť rizík, ktoré v danej oblasti môžu spôsobiť hromadné nešťastie alebo katastrofu; 

- pripravenosť štátnej správy; 

- systematická príprava a neustály tréning záchranných skupín; 

- pripravenosť zdravotníckych zariadení na hromadný príjem postihnutých a poskytnutie 

zdravotnej starostlivosti; 

- materiálne zabezpečenie záchranných skupín; 

- informovanosť občanov a ich príprava na krízové udalosti; 

- činnosť krízových štábov.  

1.8 ANALÝZA RIZIKA A  KRÍZOVÉ PLÁNOVANIE  

Ľudia sa neustále snažia znižovať riziká v akejkoľvek činnosti a prostredí. Tento proces sa v teórii 

rizík nazýva riadenie rizika. Riadenie rizika zahrňuje rôzne konkrétne postupy od analýzy rizika, cez 

jeho hodnotenie, až po jeho kontrolu. 

Analýza rizika je proces podrobnej identifikácie rizík, určovania ich zdrojov a veľkosti, skúmania ich 

vzájomných vzťahov a predpovedania rozsahu negatívnych dopadov na systém (Šimák, 2005). 

Analýza rizika začína komplexným posúdením systému, pokračuje zisťovaním nebezpečenstiev 

a ohrození. Kontrola rizika zahŕňa posúdenie bezpečnosti systému a prijatie opatrení, ktoré zabezpečia 

ochranu pred pôsobením zostatkového rizika. Analýzy rizika pomocou vedeckých metód 

predpovedajú chovanie sa systému ako celku počas rôznych situácií a na základe týchto predpovedí 

predpokladajú možné spôsoby spontánnej alebo riadenej reakcie.  
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1.8.1 KRÍZOVÝ PLÁN  

Krízový plán je súbor jednotlivých a špecifických dokumentov, údajov, opatrení a príloh, určených na 

riešenie krízových a mimoriadnych situácií (Šimák, 2005). Krízové plány sú vlastne práce, v ktorých 

sú rozpracované katastrofy reálne hroziace v danom regióne. 

1.8.2 TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN  

Pri vzniku mimoriadnej udalosti dochádza vo vybraných nemocniciach k aktivácii tzv. 

traumatologického plánu. Traumatologický plán nemocnice je dokument, ktorý zabezpečuje, aby daná 

nemocnica bola schopná adekvátne reagovať, ak do nej z miesta mimoriadnej udalosti smerujú veľké 

počty zranených. Obsahuje dopredu vypracované postupy a metodiky činností (Štorek, 2015). Každá 

nemocnica si vytvára vlastný plán a slúži na hromadný príjem zranených v rámci nemocničného 

zariadenia. Traumatologický plán vyhlasuje riaditeľ nemocnice. Traumatologické plánovanie sa 

uskutočňuje za účelom dosiahnutia pripravenosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti 

a zdravotníctva celku (obce, kraja, štátu) k jednotnému poskytovaniu zdravotnej starostlivosti počas 

mimoriadnej udalosti alebo krízovej situácie. V prípade nezvládnutia situácie požiada riaditeľ 

nemocnice príslušné úrady o vyhlásenie krízového stavu a nastáva aktivácia krízového riadenia. 

Kontrola a aktualizácia plánu sa vykonáva priebežne, najmenej však dvakrát ročne. 

Traumatologický plán musí obsahovať (Štorek, 2015): 

• aktuálny zoznam všetkých lekárov a zdravotníkov, ktorí budú potrební pre činnosť nemocnice, 

a kontakt na nich; 

• kontakty na ostatných lekárov a zdravotnícky personál; 

• prehľadný telefónny zoznam pre spojenie v rámci nemocnice; 

• kontakty na operačné strediská ZZS a HZS a ďalšie potrebné kontakty; 

• podmienky, za ktorých bude traumatologický plán aktivovaný a kto ho môže aktivovať; 

• vymedzuje právomoci a povinnosti pracovníkov jednotlivých oddelení; 

• poverenie, kto bude počas aktivácie riadiť poskytovanie pomoci zraneným; 

• ako bude vedená dokumentácia a kto je zodpovedný za jej vedenie; 

• spôsob, akým bude prebiehať triedenie pacientov, kto ho bude robiť, spôsob, akým budú 

pacienti označovaní; 

• informáciu, aké množstvo zásob liekov a zdravotníckeho materiálu si nemocnica drží pre 

takéto prípady; 

• úpravy pre pediatrickú (odbornú aj špecializovanú) starostlivosť; 

• spôsob spolupráce s médiami; 

• spôsob poskytovania informácií príbuzným a známym obetí. 
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Príprava nemocnice na príjem a neodkladné ošetrenie väčšieho počtu ranených spočíva 

v organizovanej zmene riadenia poskytovateľa zdravotných služieb. Prioritou sa stáva prežitie čo 

najväčšieho počtu osôb. Za týmto účelom sa navýši príjmová a liečebná kapacita nemocnice. 

Aktivovaním traumatologického plánu sa bežná činnosť nemocnice zastavuje, pacienti sa odkláňajú do 

zdravotníckych zariadení ktoré neplnia úlohu cieľového zdravotníckeho zariadenia, plánované výkony 

sa nezahajujú, ukončujú sa návštevy v nemocnici. Okrem týchto krokov sa uvoľňujú a označujú 

komunikácie v nemocnici na princípe vnútorného jednosmerného okruhu, pacienti neopúšťajú izby, 

uzamykajú sa nekontrovateľné vedľajšie vchody do nemocnice, zriaďujú sa čakárne pre postihnutých 

a pripravuje sa systém registrácie a dokumentácie. Nemocnica ďalej pripravuje dostupné postele na 

príjem nových pacientov, zabezpečuje zásoby nástrojov, infúznych roztokov, krvných konzerv, liekov, 

obväzového materiálu, jedla a iných potrieb (Dobiáš, 2006). 

Výsledkom krízového plánu je vytvorenie najvhodnejšej stratégie boja proti následkom hromadných 

nešťastí. Túto stratégiu získame starostlivým štúdiom predchádzajúcich nešťastí. Aby sa stal krízový 

plán čo najlepším, je nevyhnutné jeho časté nacvičovanie. Nácvik by mal byť čo najreálnejší a mal by 

zahrnúť čo najviac variantov hromadných nešťastí. 
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2 PRÁVNE PROSTREDIE ZDRAVOTNÍCKEHO 

ZABEZPEČENIA POČAS KRÍZOVEJ SITUÁCIE  

Medzi najdôležitejšie právne predpisy pre oblasť krízového manažmentu a krízového riadenia 

v Slovenskej republike patria:  

• Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 267/2006 Z. z.  

• Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, 100/2010 Z. z.  

• Zákon č. 171/1993 Z. z o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, 594/2009 Z. z.  

• Zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, 

445/2008 Z. z.  

• Zákon č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách v znení neskorších predpisov, 

279/2009 Z. z.  

• Zákon č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe, 275/2009 Z. z.  

• Zákon č. 337/1998 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene a doplnení ďalších zákonov 

v znení neskorších predpisov, 488/2002 Z. z.  

• Zákon č. 70/2000, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 337/1998 Z. z. o veterinárnej starostlivosti 

a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov  

• Zákon č. 169/2001 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 82/1994 Z. z. o štátnych 

hmotných rezervách  

• Zákon č. 170/2001 Z. z. o núdzových zásobách ropy a o riešení stavu ropnej núdze, 

401/2009 Z. z.  

• Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, 199/2009 Z. z.  

• Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších, 151/2010 Z. z.  

• Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy znení 

neskorších predpisov, 37/2010 Z. z.  

• Zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov, 

445/2008 Z. z.  

• Zákon č. 227/2002 Z. z. ústavný zákon o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu 

a núdzového stavu, 181/2006 Z. z.  

• Zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, 

473/2009 Z. z.  

• Zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, 

494/2009 Z. z.  

• Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme  
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• Zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti v znení neskorších predpisov, 473/2009 Z. z.  

• Zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového 

stavu, 445/2008 Z. z.  

• Zákon č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona NR SR č. 274/1993 Z. z. 

o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, 

298/2009 Z. z.  

• Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, 583/2008 Z. z.  

• Zákon č. 110/2004 Z. z. o fungovaní Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky v čase mieru 

v znení neskorších predpisov  

• Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov  

• Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravotníctva, v § 48 a následne 

upravených postupov pri mimoriadnych udalostiach  

• Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. 

o priestupkoch v znení neskorších predpisov, 134/2010 Z. z.  

• Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

• Zákon č.7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami preberá do legislatívy SR smernicu  

• Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy, 570/2009 Z. z.  

• Európskeho parlamentu a Rady 2007/60/ES z 23. októbra 2007 o hodnotení a manažmente 

povodňových rizík 

• Bezpečnostná stratégia Slovenskej republiky 

• Vojenská stratégia Slovenskej republiky 

• Obranná stratégia Slovenskej republiky 

• Koncepcia vnútornej bezpečnosti Slovenskej republiky 

• Koncepcia kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike a spôsobu jej ochrany a obrany  

• Národný program pre ochranu a obranu kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike  

• Národná stratégia pre informačnú bezpečnosť Slovenskej republiky 
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3 KRÍZOVÝ MANAŽMENT  

3.1 SYSTÉM A  PRVKY KRÍZOVÉHO MANAŽMENTU  

Krízový manažment je súbor vedeckých poznatkov, odborných krokov a nástrojov preventívnych, 

rozhodovacích a technologických opatrení, ktorý umožňuje zodpovedným pracovníkom riešiť krízové 

situácie (Klement, 2011). Je chápaný v štyroch základných významoch ako vedná disciplína, praktická 

činnosť, osobitná riadiaca činnosť ľudí a ako umenie riešiť krízové situácie. Má koordinačný 

charakter, zjednocuje a usmerňuje ľudí rôznych profesií. V neposlednom rade je krízový manažment 

riadiacou činnosťou ľudí, ktorí plnia manažérske funkcie v špecifickom prostredí odlišnom od 

bežného administratívno-správneho a výrobného prostredia (Šimák, 2004). 

Pôsobnosť krízového manažmentu siaha do mnohých oblastí spoločenského života a ľudskej činnosti, 

do značnej miery je zameraná aj na životné prostredie a riziká spojené s prevádzkou technických 

zariadení a technologických procesov. Krízový manažment je teda zameraný na riešenie (Novák et al., 

2010):  

• sociálnych kríz,  

• kríz vyvolaných prírodnými činiteľmi,  

• ekonomických kríz,  

• medzinárodnopolitických kríz,  

• následkov mimoriadnych udalostí najrôznejšieho charakteru. 

Z komplexného pohľadu môžeme rozlišovať päť úrovní krízového manažmentu, ktoré sa vzájomne 

odlišujú rozsahom a obsahom plnených úloh, rozsahom právomocí a možnosťami použitia síl 

a prostriedkov, ale aj vzťahom k jednotlivým druhom krízových javov (Šimák, 2001):  

• nadnárodná úroveň krízového manažmentu,  

• národná úroveň krízového manažmentu,  

• regionálna úroveň krízového manažmentu,  

• miestna úroveň krízového manažmentu,  

• individuálna úroveň krízového manažmentu. 

Pre potreby praxe môžeme krízový manažment definovať ako súhrn činností vecne príslušných 

inštitúcií určených na analýzu bezpečnostných rizík a ohrození, na monitorovanie rizikových 

činiteľov, na prevenciu vzniku krízových situácií a na plánovanie, organizovanie, uskutočňovanie 

a kontrolu činností určených na vytváranie podmienok na riešenie a na samotné riešenie krízových 

situácií (Šimák, 2004). 
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3.1.1 PLÁNOVANIE  

Jednou zo základných funkcií krízového manažmentu je plánovanie. Kritickým bodom plánovacie 

procesu je stanovenie cieľov. Cieľom je určitý stav, ktorý môže byť dosiahnutý v určitom čase 

a priestore s plánovaným množstvom síl a prostriedkov. Každý cieľ musí mať charakteristické 

vlastnosti (Horák et al., 2011): 

• S  specific  špecifický ukazovateľ (množstvo, kvalita, čas, priestor) 

• M measurable merateľnosť 

• A  agreed  akceptovateľnosť, prijateľnosť 

• R realistic  reálnosť 

• T trackable sledovateľnosť (monitoring)  

Plánovanie sa uskutočňuje na všetkých úrovniach (stupňoch riadenia) v rozsahu, ktorý zodpovedá 

danému stupňu riadenia. Bez podpory vrcholového manažmentu, ktorý bude motivovať nižšie úrovne, 

zostane proces plánovania „obmedzený“ a kontraproduktívny. 

Krízové plánovanie je nástrojom krízového riadenia a jedná sa o súhrn plánovacích činností, procedúr 

a väzieb uskutočňovaných orgánmi krízového riadenia a inými štátnymi alebo verejnými inštitúciami, 

právnickými alebo podnikajúcimi osobami. Slúži k realizácii cieľov a úloh pri zabezpečovaní 

bezpečnosti štátu a jeho obyvateľstva za krízových situácií (Horák, 2004). 

Etapy plánovania 

Plánovací proces prechádza etapami, ktorými zvyčajne sú: 

• identifikácia problému; 

• analýza zraniteľnosti a transfer technológií; 

• vyhodnotenie zraniteľnosti; 

• definovanie záverov a cieľov plánovacieho procesu. 

Dokumentácia krízového plánovania 

Dokumentácia krízového plánovania je súhrn plánov a ďalších dokumentov spracovaných k realizácií 

krízových opatrení a postupov, ktoré slúžia k plneniu úloh pri hrozbe vzniku alebo po vzniku krízovej 

situácie. Delí sa na plánovaciu dokumentáciu a na riadiacu dokumentáciu. Súčasťou dokumentácie 

krízového plánovania sú aj ďalšie plány (napríklad havarijné) spracované podľa zvláštnych predpisov 

(zákony, vyhlášky, uznesenia). 

3.1.2 RIADENIE  

Riadenie predstavuje trvalý proces koordinácie činností jednotlivcov alebo skupín, ktorý realizujú 

riadiaci pracovníci za účelom dosiahnutia stanovených cieľov. Riadiaci pracovník je manažér riešiaci 
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problémy, ktorý hľadá spôsoby riešenia úloh a problémov. Prostriedkom manažéra k dosiahnutiu cieľa 

je rozhodovací proces, ktorý vyúsťuje do rozhodnutia a implementácie do praxe. Krízové riadenie je 

špecifické riadenie spoločnosti v podmienkach rozvíjajúcej sa, rozvinutej alebo odznievajúcej krízovej 

situácie. 

Hlavnými úlohami krízového manažmentu sú:  

1. predchádzanie vzniku kríz a krízových situácií, 

2. vytvorenie predpokladov na riadenie krízových javov,  

3. primeraná reakcia na vzniknutú krízu a krízovú situáciu,  

4. pripravenosť na zásah na všetkých úrovniach.  

Ciele krízového manažmentu sú:  

1. posúdiť potencionálne riziká a analyzovať podmienky vzniku kríz, krízových situácií, 

2. odhadnúť vývoj a priebeh krízy,  

3. prijať adekvátne riešenia,  

4. dostať krízu pod kontrolu a minimalizovať straty. 

 

 

Obrázok 3: Význam krízového manažmentu 
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3.2 ORGANIZÁCIA KRÍZOVÉHO MANAŽMENTU  

Medzi orgány krízového riadenia v Slovenskej republike zaraďujeme: 

1. Vládu Slovenskej republiky  

2. Bezpečnostnú radu SR  

3. Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy 

4. Národnú banku Slovenska 

5. Bezpečnostnú radu kraja, obvodný úrad  

6. Bezpečnostnú radu okresu  

7. Obec 

 

Obrázok 4: Štruktúra krízového manažmentu (Zdroj: Šimák, 2004) 

V zdravotníctve má krízový manažment 3 stupne: stupeň ministerstva, stupeň kraja a stupeň 

zdravotníckych zariadení. 

Na úrovni ministerstva funguje Odbor krízového manažmentu MZ SR (OKM MZ SR) a krízový štáb 

ministerstva. OKM MZ SR je výkonný, riadiaci a kontrolný orgán ministerstva zdravotníctva vo 

veciach súvisiacich s krízovými situáciami. Riaditeľ odboru je podriadený ministrovi zdravotníctva. 

V krízovej situácii odbor plní úlohy sekretariátu krízového štábu ministerstva. 
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Obrázok 5: Organizácia riadenia zdravotníctva počas krízových udalosti 

Poznámka k obrázku č. 5: 

ÚKŠ – Ústredný krízový štáb SR 

KŠ – Krízový štáb 

SČK – Slovenský červený kríž 

NÚ TRCH – Národný ústav tuberkulózy a respiračných chorôb 

NRC – Národné rehabilitačné centrum Kováčová 

NÚRCH – Národný ústav reumatických chorôb Piešťany 

SÚSCCH – Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb 

OLÚ – odborný liečebný ústav psychiatrický Predná Hora 

OÚ sv. Alžbety – Onkologický ústav sv. Alžbety Bratislava 

Sklad MR – sklad modilizačných rezerv – zdravotníckych zásob 

SHM – subjekt hospodárskej mobilizácie 

ZZ – zdravotnícke zariadenie – subjekt hospodárskej mobilizácie 

Úlohy Odboru krízového manažmentu MZ SR: 

1. rozpracovávať a zabezpečovať úlohy vyplývajúce zo zákonov, uznesení NR SR, vlády SR 

a Bezpečnostnej rady SR; 

2. organizovať prípravu zdravotníctva na krízové udalosti; 

3. zabezpečovať realizáciu úloh civilnej ochrany v rámci pôsobnosti ministerstva; 

4. realizovať opatrenia hospodárskej mobilizácie v rezorte; 
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5. zabezpečovať tvorbu mobilizačných rezerv pre potreby rezortu; 

6. zabezpečovať financovanie úloh rezortu počas krízových udalostí; 

7. usmerňovať a kontrolovať oblasť ochrany utajovaných skutočností;  

8. podieľať sa na organizácii humanitárnej pomoci a riešení problematiky utečencov v rámci 

pôsobnosti rezortu; 

9. vykonávať kontrolu v oblasti príprav rezortu na krízové udalosti, obranu a účelnosti 

vynakladania prostriedkov štátneho rozpočtu v rámci riadenej oblasti.  

Krízový štáb MZ SR je zriadený v súlade so zákonom č. 387/2002 Z. z. o krízovom riadení štátu 

okrem času vojny a vojnového stavu. Jeho úlohou je analyzovať riziká vzniku krízových situácií, 

vypracovať návrhy opatrení, koordinovať lekárov samosprávnych krajov, odborov krízového riadenia 

zdravotníctva krajov, zdravotníckych zariadení pri plnení úloh počas krízovej situácie, spolupracovať 

s ústredným krízovým štábom SR, zbierať informácie, vyhodnocovať postupy riešení krízových 

situácií, kontrolovať plnenie úloh vydaných ministerstvom zdravotníctva. Vo svojej činnosti sa riadi 

štatútom krízového štábu ministerstva. 

Na úrovni kraja  je v krajskom meste zriadený odbor krízového riadenia zdravotníctva kraja. Odbor 

sa skladá z vedúceho odboru, ekonóma a referenta pre hospodársku mobilizáciu. Úlohou odboru 

krízového riadenia zdravotníctva kraja je zabezpečovať koordináciu a riadenie zdravotníckych 

zariadení v kraji v súlade s platnými normami a pokynmi MZ SR. V priebehu krízových situácií 

koordinujú plnenie úloh a vykonávajú súčinnosť s orgánmi krízového riadenia kraja (najmä 

s krízovým štábom kraja, s Bezpečnostnou radou kraja a s orgánmi samosprávneho kraja) 

a zabezpečujú realizáciu vydaných úloh. 

Na úrovni zdravotníckych zariadení sú riaditeľmi nemocníc vymenúvané krízové štáby zariadení, 

štáby objektových organizácií civilnej obrany a evakuačné komisie.  

Hlavnými úlohami krízového štábu zdravotníckych zariadení je: 

1. spracovanie, vedenie a aktualizovanie krízového plánu zariadenia; 

2. organizovanie prípravy zdravotníckeho zariadenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti 

v krízových a mimoriadnych situáciách; 

3. zabezpečovanie materiálnej vybavenosti zdravotníckeho zariadenia pre činnosť v krízových 

a mimoriadnych situáciách. 

Štáb objektovej organizácie civilnej obrany okrem iného: 

1. navrhuje riaditeľovi nemocnice organizáciu jednotiek civilnej obrany; 

2. zabezpečuje plán prípravy civilnej obrany na ďalší kalendárny rok; 

3. organizuje jednotky civilnej obrany pri mimoriadnej udalosti; 

4. materiálne zabezpečuje vybavenie zdravotníckeho zariadenia ochrannými prostriedkami; 

5. pripravuje zamestnancov zariadenia na sebaochranu a vzájomnú pomoc. 
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Evakuačná komisia zdravotníckeho zariadenia zabezpečuje krátkodobú alebo dlhodobú evakuáciu 

zdravotníckeho zariadenia, zaškoľuje vedúcich zamestnancov zariadenia na činnosť po vyhlásení 

evakuácie a neustále aktualizuje plán evakuácie zdravotníckeho zariadenia. 

3.2.1 SUBJEKTY HOSPODÁRSKEJ MOBILIZÁCIE  

Ministerstvo zdravotníctva SR plní a zabezpečuje opatrenia hospodárskej mobilizácie okrem iných 

úloh aj v organizácii zdravotníckeho zabezpečenia formou vytvorenia siete subjektov hospodárskej 

mobilizácie (SHM). Subjekty hospodárskej mobilizácie sú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti 

schválené vládou SR na zabezpečenie dostupnosti poskytovania neodkladnej, neplánovanej a bežnej 

ústavnej starostlivosti v SR počas krízových stavov alebo mimoriadnych situácií. V uvedených SHM 

sa vytvára lôžkový fond a reprofilujú sa lôžka na odbory chirurgie a odbory vnútorného lekárstva. Do 

zoznamu SHM patria aj špecializované zdravotnícke zariadenia (psychiatrické nemocnice a liečebne, 

onkologické ústavy), ktoré zabezpečujú dostupnosť špecializovanej ústavnej zdravotnej starostlivosti 

v čase štátom vyhlásených krízových stavov alebo mimoriadnych situácií. Aj týmto spôsobom MZ SR 

zabezpečuje bezpečnosť štátu v čase vojny, výnimočného stavu a núdzového stavu.  

K 31.12.2007 bolo určených 58 poskytovateľov zdravotnej starostlivosti ako SHM s úlohou pripraviť 

a v čase štátom vyhlásenej krízovej situácie vybudovať lôžkovú kapacitu v rámci rozšíreného 

lôžkového fondu na zvýšenie výkonových možností zdravotníctva na riešenie zdravotných dôsledkov 

hromadných úrazov alebo hromadného postihnutia obyvateľstva následkami prírodných katastrof, 

havárií a terorizmu (Jančo, Rimeková, 2011). 

Minister zdravotníctva SR má právo určiť vybrané zdravotnícke zariadenia ako SHM, pretože ich 

činnosť je nezastupiteľná pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti obyvateľstvu, príslušníkom 

ozbrojených síl SR, príslušníkom ozbrojených bezpečnostných zborov a ostatných zložiek v krízovej 

situácii. Z tohto dôvodu má tiež právo stanoviť im úlohy ako subjektom hospodárskej mobilizácie. 

Tieto zariadenia sú povinné nepretržite vykonávať nasledovné opatrenia hospodárskej mobilizácie: 

• opatrenie krízové plánovanie, 

• opatrenie pracovná povinnosť, 

• opatrenie organizácia zdravotníckeho zabezpečenia, 

• opatrenie rozvod a spotreba elektrickej energie a tepla a regulácia distribúcie a spotreby plynu, 

• opatrenie organizácia dodávok životne dôležitých výrobkov alebo životne dôležitých tovarov 

a ich predaj s využitím mimoriadnych regulačných opatrení, 

• opatrenie použitie štátnych hmotných rezerv, 

• plniť úlohy podľa Krízového plánu subjektu hospodárskej mobilizácie. 
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Zdravotnícke zariadenia určené ako SHM sú povinné plniť záväzky určené na núdzový stav, 

výnimočný stav, vojnový stav alebo vojnu. Po vyhlásení niektorého z uvedených stavov nemocnica 

ako SHM plní nasledovné úlohy: 

• do jednej hodiny od vyhlásenia núdzového stavu aktivuje krízový štáb,  

• pri vzniku hromadných zdravotníckych strát organizuje záchrannú zdravotnú činnosť na 

poskytovanie pomoci postihnutým alebo nadväzuje súčinnosť so záchrannou zdravotnou 

službou, ktorá bude vykonávať transport postihnutých do nemocnice, pre poskytovanie 

zdravotnej starostlivosti vo vyhlásenom stave bude realizovať nasledovné opatrenia: 

a) zabezpečí (po vyhlásení núdzového stavu len pripraví) reprofilizáciu mierových 

lôžok na chirurgický a interný profil v určenom počte a vybuduje 

(pripraví vybudovanie – po vyhlásení núdzového stavu) rozšírený lôžkový fond, 

b) realizuje (po vyhlásení núdzového stavu len preverí) opatrenia na zabezpečenie 

potrebného množstva krvi pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti postihnutým, 

c) zabezpečí materiálne vybavenie (po vyhlásení núdzového stavu len preverí 

pripravenosť materiálneho vybavenia) rozšíreného lôžkového fondu nemocnice najmä 

zdravotníckymi pomôckami, liekmi a liečivými prípravkami zo zásob uložených 

v mobilizačných rezervách rezortu a z vlastných materiálových zásob; 

• zabezpečí prípravu nemocnice na plnenie opatrení vyplývajúcich z regulácie rozvodu 

a spotreby elektrickej energie, tepla a plynu, 

• zabezpečí prípravu nemocnice na plnenie opatrení vyplývajúcich z regulácie dodávok životne 

dôležitých výrobkov alebo tovarov. 

V čase po vyhlásení vojnového stavu alebo vojny plní nemocnica ako SHM okrem vyššie uvedených 

ešte aj ďalšie úlohy: 

• ostatné úlohy podľa „Krízového plánu nemocnice (ústavu)“, 

• prípravu nemocnice na realizáciu prechodu financovania na štátny vojnový rozpočet, 

• realizáciu uzavretých zmlúv o budúcich zmluvách na dodávku tovarov a služieb, 

• odobratie zásob zdravotníckych pomôcok, liekov a liečivých prípravkov zo skladu 

mobilizačných rezerv, ktorý určí nemocnici MZ SR. 

Povinnosťou SHM je zabezpečiť proces krízového plánovania v hospodárskej mobilizácii. Východiská 

krízového plánovania tvoria analýzy, ktoré spracúva v rezorte zdravotníctva Ministerstvo 

zdravotníctva SR, Obvodný úrad v sídle príslušného kraja a samotné zdravotnícke zariadenia určené 

ako SHM. Výsledkom krízového plánovania je samotný krízový plán. 

Krízový plán SHM je súbor usporiadaných informácií o spôsobe vykonávania určených opatrení 

hospodárskej mobilizácie. Slúži na rozhodovanie o spôsobe vykonávania jednotlivých opatrení 
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hospodárskej mobilizácie a koordináciu činností medzi jednotlivými subjektmi hospodárskej 

mobilizácie. 

Krízový plán by nemal obsahovať len postupy a riešenia krízových situácií vymedzených v ústavnom 

zákone č. 227/2002 Z. z. Mal by vytvárať podmienky aj na riešenie ďalších krízových situácií, na 

ktoré nepostačujú sily a prostriedky, prípadne metódy a technologické postupy integrovaného 

záchranného systému a pri ktorých je nutné vzhľadom na ich charakter a rozsah: 

• aktivácia orgánov krízového riadenia, 

• aplikácia špecifických krízových opatrení, ktoré nie sú využívané na riešenie bežných 

mimoriadnych udalostí, 

• nasadenie síl, prostriedkov a zdrojov, ktoré nie je možné v súlade s platným právnym 

poriadkom použiť pri riešení bežných mimoriadnych udalostí (Novák, 2005). 

Možnosti vzniku rôznych druhov krízových situácií je potrebné aktuálne zahŕňať do krízového 

plánovania v rezorte zdravotníctva. Takto zostavené krízové plány by mali predvídať všetky situácie, 

ktoré by mohli nastať a obsahovať návody a postupy na ich efektívne zvládnutie. 

Krízové plánovanie a hospodárska mobilizácia v rezorte zdravotníctva zahŕňa: 

• dokumentáciu krízového plánovania rezortu, 

• opatrenia hospodárskej mobilizácie rezortu. 

Opatrenie hospodárskej mobilizácie v rezorte zdravotníctva znamená zabezpečiť poskytovanie 

zdravotnej starostlivosti pre obyvateľstvo a ozbrojené sily SR. Na realizáciu tohto opatrenia 

hospodárskej mobilizácie v rezorte je potrebné: 

• určiť sieť zariadení ako SHM, 

• určiť kapacity rozšíreného lôžkového fondu, 

• zabezpečiť organizačné, materiálne a personálne podmienky pre SHM, 

• pripravovať krízový manažmentu SHM, 

• realizovať opatrenia na ochranu zdravia obyvateľstva, 

• kontrolovať pripravenosť SHM na plnenie opatrení hospodárskej mobilizácie. 
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Priamo riadené posteľové SHM
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4 INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM  
Krízové javy môžu vzniknúť kedykoľvek, kdekoľvek a ich dôsledky môžu byť rôzne závažné. Môžu 

narušiť spoločenské procesy a vyvolať chaos a paniku, prerušiť dopravné spojenia, výrobné procesy, 

znemožniť komunikáciu a funkčnosť informačných systémov, znemožniť dodávky energií, pitnej vody 

a celý rad ďalších negatívnych javov. Vyspelé krajiny majú dostatok odborne školených ľudí 

a technických prostriedkov na účinné zvládnutie krízových javov. Aj na Slovensku majú záchranné 

organizácie a jednotky profesionálnu úroveň. Sú schopné aj napriek nedostatočnému finančnému 

zabezpečeniu plniť svoje úlohy. 

Slovenská republika je krajina s pomerne vysokou hustotou obyvateľstva a rozvinutým priemyslom. 

V priemysle (najmä chemickom) a poľnohospodárstve sa vo veľkom množstve používajú výbušné, 

horľavé, toxické, ale aj rádioaktívne látky, ktoré môžu byť zdrojom krízových javov. Potencionálnym 

zdrojom možných havárií je aj jadrová energetika. Ďalšou rizikovou oblasťou je doprava. 

Potencionálnym zdrojom krízových javov je rastúca kamiónová doprava prevážajúca nebezpečný 

náklad. Významným zdrojom krízových javov je aj potrubná doprava, hlavne preprava ropy 

a zemného plynu. 

Zo živelných pohrôm sú u nás najzávažnejšie záplavy. Aj napriek vybudovaniu mnohých ochranných 

stavieb a priehrad spôsobujú záplavy značné materiálne škody, ale aj straty na ľudských životoch. Aj 

napriek tomu, že Slovensko je malá krajina, existuje tu celý rad potencionálnych možností vzniku 

krízových javov a na ich vznik musíme byť trvalo pripravení. Je nevyhnutné jednoznačne stanoviť 

zodpovednosť riadiacich orgánov, ako aj výkonných síl a prostriedkov, ich práva a povinnosti počas 

záchranných akcií. 

Integrovaný záchranný systém (IZS) je komplex vyčlenených súčastí (štátnych orgánov, obcí, 

ozbrojených síl, záchranných útvarov a ďalších) a koordinácia ich činnosti pri záchranných, 

likvidačných a lokalizačných prácach počas krízových javov (Zákon č. 129/2002 Z. z).  

Záchranné práce sú činnosti na odvrátenie alebo obmedzenie bezprostredného pôsobenia rizík 

vzniknutých mimoriadnou udalosťou, najmä vo vzťahu k ohrozeniu života, zdravia, majetku alebo 

životného prostredia a vedúce k prerušeniu ich príčin (Smetana, Kratochvílová, 2007). Za záchranné 

práce sa považujú aj činnosti umožňujúce vytvorenie primeraných bezpečnostných podmienok pre 

ochranu zasahujúcich osôb. 

Likvidačné práce sú činnosti na odstránenie následkov spojených s mimoriadnou udalosťou, ktoré 

pôsobia na osoby, zvieratá, veci a životné prostredie. Likvidačnými prácami sa ukončí pri 

mimoriadnej udalosti stav, pri ktorom existovalo ohrozenie života alebo zdravia osôb, poškodenie 

životného prostredia alebo materiálnych škôd z dôvodu mimoriadnej udalosti. 
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Lokalizačné práce sú činnosti na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti 

(Dobiáš, 2006). 

V tabuľke č. 2 je znázornené postavenie záchranného systému v procese ochrany obyvateľov, 

hmotných a materiálnych hodnôt. Riešenie krízy od prevencie až po obnovu je charakterizované 

radom činností, ktorými sa musí krízový manažment zaoberať, zaujímať k nim jednoznačný postoj 

a prijímať riešenia. 

Systém zabezpečenia ochrany obyvateľov, hmotných a materiálnych hodnôt pred negatívami 

krízových javov by mal zahŕňať tieto princípy: 

1. princíp subsidiarity (kríza sa musí riešiť na čo najnižšom stupni, na ktorom je to možné), 

2. princíp centralizácie (pre nižšie stupne sú rozhodnutia vyššieho stupňa záväzné), 

3. princíp zachovania kompetencií, 

4. princíp zabezpečovania preventívnych opatrení, 

5. princíp zabezpečenia kontroly (kontrolu sa pripravenosť na riešenie krízových javov), 

6. princíp komplexnej pripravenosti, 

7. princíp pripravenosti, 

8. princíp dodržovania zákonných postupov v akejkoľvek situácií. 
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Tabuľka 3: Postavenie a úlohy záchranného systému v procese ochrany obyvateľov 

 

4.1 PROSTRIEDKY A  SILY IZS 

Základnou súčasťou síl a prostriedkov KM, ktoré zabezpečujú odstraňovanie prevažnej väčšiny 

negatívnych následkov krízových javov sú: 

1. posádky ZZS - Záchrannej zdravotnej služby, 

2. jednotky HaZZ - Hasičského a záchranného zboru, 

3. hliadky Polície MV SR. 

Záchranná zdravotná služba, Hasičských záchranný zbor a Polícia MV SR tvorí základnú kostru 

integrovaného záchranného systému. Spoločne s Banskou záchrannou službou, Horskou záchrannou 

službou, Kontrolnými chemickými laboratóriami civilnej ochrany, Záchrannými útvarmi HaZZ 

a Leteckým útvarom ministerstva vnútra tvoria základné záchranné zložky IZS. V prípade rozsiahlych 

krízových javov je do procesu riešenia potrebné zapojiť aj ozbrojené sily a ozbrojené bezpečnostné 



35 
 

zbory, hlavne vojenské útvary, ale aj ďalšie výkonné prvky zdravotníctva a rôzne záchranárske služby, 

organizácie a združenia. 

Všetky zložky IZS je možné začleniť do 4 základných úrovní zodpovedajúcich s verejnoprávnym 

usporiadaním SR: celoštátnej, krajskej, územno-obvodnej a miestnej. Ministerstvo vnútra SR je 

rozhodujúcim ústredným orgánom štátnej správy, ktorý koordinuje činnosť všetkých orgánov 

a organizácií pri zabezpečovaní bezpečnosti a ochrany občanov a ich majetku. Na úrovni kraja plní 

krajský úrad (konkrétne odbor krízového riadenia) rozhodujúcu koordinačnú činnosť v rámci IZS. Pod 

krajským úradom je obvodný úrad, ktorý počas krízových javov zostaví krízový štáb obvodného 

úradu. 

Na Slovensku zabezpečuje koordináciu záchranných zložiek niekoľko operačných stredísk. Do nich by 

sa mal každý občan vedieť dovolať, a to bezplatne. Telefónne číslo 155 je pre zdravotné služby, 150 

pre hasičské služby a 158 pre policajné služby. Telefónne číslo 112 je všeobecné číslo tiesňového 

volania. Toto číslo je rovnaké v 27 členských krajinách Európskej únie a používa sa na bezplatné 

privolanie záchranných zložiek v tiesni. 

Úlohami operačného strediska je: 

• zvolať určených pracovníkov; 

• udržať spojenie so všetkými zúčastnenými; 

• zorganizovať rýchly výjazd potrebných síl a prostriedkov; 

• vyzvať nemocnice k pripravenosti na príjem postihnutých; 

• v prípade potreby aktivovať havarijný plán daného územia; 

• vyhodnocovať súvisiace informácie, zabezpečiť ich odovzdanie a realizovať príslušné 

opatrenia. 

Operačné stredisko potom ukladá úlohy jednotlivým výjazdovým skupinám záchrannej služby, a to na 

základe konkrétnej situácie a podľa stupňa naliehavosti. 

4.2 ORGANIZÁCIA INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU V SR 

V zmysle zákona NR SR č. 129/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov o integrovanom záchrannom 

systéme na úrovni organizácie pôsobia (Obr. 1): 

• ministerstvo vnútra,  

• ministerstvo zdravotníctva,  

• krajské úrady, 

• záchranné zložky. 
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Úlohami ministerstva vnútra je: 

• riadiť a koordinovať plnenie úloh na úseku IZS; 

• v spolupráci s ministerstvom zdravotníctva vypracovávať koncepciu organizácie a rozvoja 

IZS; 

• v spolupráci s ministerstvom zdravotníctva zabezpečovať odbornú prípravu osôb pracujúcich 

v koordinačných strediskách IZS; 

• v spolupráci so štátnou správou pripravovať a tvoriť automatizovaný systém podpory riadenia 

a spracúvania informácií; 

• zabezpečovať vysielanie záchranných zložiek IZS pri poskytovaní pomoci medzi krajmi; 

• zabezpečovať vyžadovanie pomoci a vysielanie záchranných zložiek IZS v rámci 

medzinárodnej pomoci; 

• stanoviť technické a prevádzkové podmienky na podporu riadenia a koordinácie záchranných 

zložiek IZS a na zabezpečenie činnosti komunikačnej a informačnej infraštruktúry. 

Úlohami ministerstva zdravotníctva je: 

• koordinovať prípravy traumatologických plánov; 

• spolupodieľať sa na vypracúvaní koncepcie organizácie a rozvoja IZS. 

Krajské úrady koordinujú a metodicky riadia plnenie úloh na úseku IZS na úrovni kraja: 

• zriaďujú koordinačné stredisko a vytvárajú technické podmienky na jeho činnosť; 

• rozhodujú o náhrade výdavkov a náhrade škody a uhrádzajú tieto náhrady; 

• spolupodieľajú sa na vypracúvaní koncepcie organizácie a rozvoja IZS. 
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Obrázok 6: Organizačné zloženie IZS v SR 

 

4.2.1 ZÁCHRANNÉ ZLOŽKY INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU V SR 

Záchranné zložky pôsobiace v IZS sú rozdelené podľa zákona NR SR č. 129/2002 Z. z. v znení 

neskorších predpisov o integrovanom záchrannom systéme na: 

1. základné záchranné zložky, 

2. ostatné záchranné zložky, 

3. útvary policajného zboru. 

Základné záchranné zložky zabezpečujú bezodkladnú odbornú zdravotnú a technickú pomoc, 

vykonávajú organizačné, technické a iné opatrenia na poskytovanie pomoci v tiesni. 

K základným záchranným zložkám patrí: 

• Hasičský a záchranný zbor (HaZZ), 

• poskytovatelia Záchrannej zdravotnej služby (ZZS), 

• Kontrolné chemické laboratória civilnej ochrany, 

• Banská záchranná služba, 

• Horská záchranná služba. 
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Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) 

Prezídium Hasičského a záchranného zboru je organizačným útvarom Ministerstva vnútra SR, ktorý 

plní jeho úlohy na úseku ochrany pred požiarmi, povodňami a podieľa sa na plnení úloh integrovaného 

záchranného systému. Na čele tohto prezídia je prezident zboru a jeho úlohou je riadiť a zodpovedať 

za činnosť zboru. Výkonnými zložkami Hasičského a záchranného zboru je 8 krajských 

a 50 okresných riaditeľstiev.  

Pod Prezídium HaZZ patrí aj Záchranné brigády, ktoré zabezpečujú záchranné, lokalizačné 

a likvidačné práce pri vzniku mimoriadnych udalostí a živelných pohrôm. Jej úlohy vyplývajú zo 

zákona č. 315/2001 Z. z., zákona č. 314/2001 Z. z., ako aj zákona č. 438/2002 Z. z. a súvisiacej 

vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 169/2002 Z. z.. Záchranné brigády sídlia 

v Žiline, Malackách a Humennom, na ich čele je veliteľ Záchrannej brigády HaZZ, ktorý je 

podriadený prezidentovi HaZZ. 

 

Obrázok 7: Štruktúra Hasičského a záchranného zboru 
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Poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby 

Poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby sú základnou záchrannou zložkou IZS. Vykonávajú 

záchrannú zdravotnú službu na základe pokynov koordinačného strediska IZS a operačného strediska 

záchrannej zdravotnej služby.  

Poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby sú podľa zákona povinní: 

1. zriadiť zásahové operačné stredisko tak, aby zabezpečil výjazd ambulancie záchrannej 

zdravotnej služby do jednej minúty od prijatia pokynu koordinačného strediska alebo 

operačného strediska záchrannej zdravotnej služby; to neplatí pre výjazd ambulancie leteckej 

záchrannej zdravotnej služby a ambulancie vodnej záchrannej zdravotnej služby, stanice 

záchrannej zdravotnej služby v sídlach uvedených v povolení na prevádzkovanie ambulancie 

záchrannej zdravotnej služby; sídlo stanice možno zmeniť len za podmienok ustanovených 

osobitným predpisom, 

2. nepretržite prevádzkovať ambulanciu rýchlej lekárskej pomoci v stanici záchrannej zdravotnej 

služby; ak prevádzkuje viac ako jednu stanicu záchrannej zdravotnej služby, v každej ďalšej 

stanici záchrannej zdravotnej služby nepretržite prevádzkovať ambulanciu rýchlej lekárskej 

pomoci alebo ambulanciu rýchlej zdravotnej pomoci,  

3. plniť pokyny koordinačného strediska a operačného strediska záchrannej zdravotnej služby,  

4. zabezpečiť výjazd ambulancie záchrannej zdravotnej služby, 

5. bez zbytočného odkladu po vykonaní zásahu prepraviť osobu, ak si to vyžaduje jej zdravotný 

stav, do najbližšej nemocnice, ktorá je schopná poskytnúť diagnostiku a liečbu nadväzujúcu 

na poskytnutú neodkladnú zdravotnú starostlivosť,  

6. bez zbytočného odkladu hlásiť koordinačnému stredisku alebo operačnému stredisku 

záchrannej zdravotnej služby ukončenie zásahu,  

7. používať jednotné označenie staníc záchrannej zdravotnej služby, ambulancií záchrannej 

zdravotnej služby a zabezpečiť používanie jednotne označených ochranných odevov 

zdravotníckymi pracovníkmi záchrannej zdravotnej služby,  

8. viesť evidenciu záznamov o zásahu a ich rovnopis uchovávať desať rokov od vykonania 

zásahu. 

Kontrolné chemické laboratória civilnej ochrany 

Kontrolné chemické laboratória civilnej ochrany (KCHL) sú odborné pracoviská patriace pod sekciu 

Krízového riadenia Ministerstva vnútra SR. Špecializujú sa na riešenie otázok odborného 

zabezpečenia ochrany obyvateľov proti účinkom nebezpečných látok. Na Slovensku pôsobia 

3 kontrolné chemické laboratória civilnej ochrany a to v Nitre, Jasove a Slovenskej Ľupči. Ich úlohami 

je okrem iných aj: 
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1. vykonávať monitorovaciu, výskumnú, analytickú, expertnú a pedagogickú činnosť v oblasti 

nebezpečných a bojových látok, 

2. podieľať sa na koordinácii a vykonávaní záchranných, lokalizačných a likvidačných prác, 

3. vykonávať špeciálny prieskum, monitorovať a dozimetricky kontrolovať územia svojej 

pôsobnosti, 

4. navrhovať riešenia a podieľať sa na realizácii protiradiačných, protichemických 

a protibiologických opatrení,  

5. zhromažďovať a vyhodnocovať informácie o radiačnej a chemickej situácii. 

Horská záchranná služba 

Horská záchranná služba (HZS) svoju činnosť vykonáva predovšetkým v horských oblastiach, ale aj 

v jaskyniach a priepastiach. Činnosť horskej záchrannej služby vymedzuje § 3 zákona č. 544/2002 

Z. z. o Horskej záchrannej službe. HZS riadi a za jej činnosť zodpovedá riaditeľ, ktorého vymenúva 

a odvoláva minister. Organizačne sa HZS člení na riaditeľstvo HZS, oblastné strediská HZS a iné 

pracoviská HZS zriadené so súhlasom ministerstva. 

HZS plní úlohy v rámci integrovaného záchranného systému na Slovensku, ale v prípade potreby aj 

mimo Slovenska. Ďalej spolupracuje s ostatnými zložkami IZS a ostatnými ústrednými orgánmi 

štátnej správy. 

Banská záchranná služba 

V banskom odvetví má banská záchranná služba nenahraditeľný význam. Najdôležitejšia úloha 

banskej záchrannej služby je záchrana baníkov a majetku pri rôznych nehodách a samotná podstata 

záchranárstva spočíva v ich vynášaní z ohrozených priestorov a v poskytovaní prvej pomoci. Činnosť, 

úlohy a organizáciu banskej záchrannej služby vymedzuje Zákon č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, 

výbušninách a štátnej banskej správe. 

V súčasnosti je banská záchranná služba organizovaná dvojstupňovo. Pozostáva z hlavnej banskej 

záchrannej stanice a závodných banských záchranných staníc. Garantom banskej služby na Slovensku 

je Hlavná banská záchranná stanica v Prievidzi. V súčasnej dobe vystupuje do popredia okrem iných 

aj významná úloha banských záchranárov podieľať sa na vytváraní podmienok zvýšenej bezpečnosti 

práce a pomáhať tak predchádzať banským nešťastiam. 

Letecká záchranná zdravotná služba 

Letecká záchranná zdravotná služba (LZZS) patrí k záchrannej zdravotnej službe. Pomáha pozemnej 

záchrannej zdravotnej službe poskytovať neodkladnú zdravotnú starostlivosť na celom území štátov, 

hlavne v horách, kedy je miesto zásahu pre pozemnú ambulanciu nedostupné alebo kedy nedôjde na 

miesto zásahu včas. Služba sa využíva aj v prípadoch, ak je preprava pacienta letecky výhodnejšia 
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z dôvodu vzdialenosti či šetrnosti transportu. Prevádzka LZZS je zabezpečená sieťou staníc. V každej 

stanici je ambulancia, vyčlenené sú aj priestory pre personál a materiálne vybavenie na jej činnosť. 

Ambulancia vykonáva zásahy na poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti. K prvotnej 

činnosti – poskytnutiu neodkladnej zdravotnej starostlivosti sa priradili aj na iné činnosti, ktorými sa 

LZZS podieľa na riešení krízových javov (vyhľadávanie osôb, monitorovanie situácie a podobne). Za 

posledné 3 roky sa na Slovensku vykoná približne 1747 zásahov ročne, z čoho vyplýva priemerne 250 

zásahov na jednu stanicu za rok. Každý deň je na území Slovenskej republiky vykonaných približne 

3,9 zásahov. Pre svoje výhody sa na Slovensku využíva ako ambulancia vrtuľník. Vrtuľník má 

schopnosť lietať vo vzduchu nízkymi, doprednými rýchlosťami, visieť vo vzduchu, pohybovať sa do 

strán a cúvať. Zároveň môže aj vertikálne vzlietnuť a pristáť, čím sa podstatne znižujú veľké nároky 

na dĺžku vzletovej a pristávacej dráhy (Macášková, 2011). 

Ostatné záchranné zložky  

Ostatné záchranné zložky poskytujú potrebnú pomoc v tiesni na základe vyzvania koordinačným alebo 

operačným strediskom tiesňového volania alebo na základe pokynu svojho dispečerského pracoviska. 

Koordinačnému stredisku oznamujú údaje o svojich silách a prostriedkoch a o spôsobe svojej 

aktivizácie pre potreby vytvorenia plánu poskytnutia pomoci a pre prípad vyzvania na zásah. 

Rozdeľujú sa na: 

• ozbrojené sily SR, 

• obecné (mestské) hasičské zbory, 

• závodné hasičské zbory a útvary, 

• pracoviská vykonávajúce štátny dozor alebo činnosti podľa osobitných predpisov, 

• jednotky civilnej ochrany, 

• obecná polícia, 

• útvary Železničnej polície, 

• Slovenský červený kríž, 

• iné právnické a fyzické osoby, ktorých predmetom činnosti je poskytovanie pomoci pri 

ochrane života, zdravia a majetku. 
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Obrázok 8: Integrovaný záchranný systém SR 
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4.3 ORGANIZÁCIA NA MIESTE ZÁSAHU PRI HROMADNOM NEŠ ŤASTÍ  

Zložky IZS sú pri zásahu povinné riadiť sa príkazmi veliteľa zásahu, prípadne pokynmi starostu obce 

alebo Ministerstvom vnútra, ak vykonávajú koordináciu záchranných a likvidačných prác. Veliteľom 

zásahu je vždy príslušník HaZZ ak sa zásahu zúčastňuje. Pri vykonávaní záchranných a likvidačných 

prác počas núdzového stavu, stavu ohrozenia štátu alebo vojnového konfliktu sa zložky IZS riadia 

pokynmi Ministerstva vnútra. Počas stavu nebezpečia sa na území príslušného kraja riadia pokynmi 

toho, kto tento stav vyhlásil (Smetana, Kratochvílová, 2007). 

Koordináciu zložiek integrovaného záchranného systému pri spoločnom zásahu v mieste zásahu 

vykonáva veliteľ zásahu sám alebo prostredníctvom ním zriadených výkonných orgánov. Medzi 

základné povinnosti veliteľa zásahu patrí (Baštecká, 2005): 

• organizovanie záchranných a likvidačných prác s ohľadom na zásady koordinácie zložiek IZS, 

• organizovanie spojenia medzi miestom zásahu a územne príslušným operačným 

a informačným strediskom, 

• vyhlásenie zodpovedajúceho stupňa poplachu, 

• zabezpečenie potrebného množstva síl a prostriedkov prostredníctvom operačného 

a informačného strediska, 

• organizácia súčinnosti zložiek IZS s ostanými právnickými a fyzickými osobami 

poskytujúcimi osobnú a vecnú pomoc. 

 

4.3.1 ČINNOSTI JEDNOTLIVÝCH ZLOŽIEK INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO 

SYSTÉMU 

Zdravotnícke zložky IZS 

Záchranné zložky zodpovedajú v prvom rade za záchranu životov a v druhom rade za zabránenie 

vzniku ďalších škôd na životoch alebo majetku. Polícia, hasiči a zdravotníci vykonávajú počas 

záchrannej akcie rôzne činnosti, ktoré sú spoločné a iné, ktoré sú odlišné a špecifické. Napriek tomu 

spolu úzko spolupracujú a v každom časovom úseku musia mať prehľad o činnosti spolupracujúcich 

zložiek. 

Nasadenie Záchrannej zdravotnej služby k záchranným a likvidačným prácam v mieste udalosti patrí 

k taktickej úrovni riadenia zásahu. Prvý lekár ZZS dostavený na miesto udalosti sa stáva veliteľom 

zdravotnej zložky, resp. veliteľom zdravotného zásahu. Je zodpovedný za záchranu životov a zdravia 

postihnutých počas mimoriadnej udalosti, organizuje a riadi zásah. Počas zásahu je označený bielou 

reflexnou vestou s nápisom „veliteľ zdravotníckeho zásahu“. Právne je zodpovedným vo svojej 

činnosti štatutárnemu zástupcovi konkrétnej ZZS, odborne a morálne svojmu lekárskemu povolaniu 
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a cti. Najdôležitejšou zásadou jeho velenia je skoré posúdenie celkovej situácie a až následne cielené 

konanie. Následne je veliteľ ZZS povinný čo najskôr informovať operačné stredisko.  

Ďalšou úlohou veliteľa ZZS je organizácia špecifického procesu posúdenia zdravotného stavu 

postihnutých. Triedenie zranených pomáha vniesť organizáciu do chaosu na mieste nešťastia. 

Hlavným zmyslom triedenia postihnutých je čo najrýchlejšie získanie prehľadu o všetkých 

zúčastnených. Triedenie je dynamický proces, pri ktorom sa vyčleňujú pacienti do kategórií podľa 

závažnosti ich zdravotného stavu. Je to účinný spôsob na záchranu čo najväčšieho počtu postihnutých. 

Hromadný výskyt ranených je jeden z mála prípadov, kedy v medicíne prevláda „pravidlo 

užitočnosti“, teda úsilie priniesť prospech väčšiemu počtu ohrozených pred individuálnou 

starostlivosťou o jednotlivca. Pravidlo je ospravedlnené potrebou priniesť prospech pre verejnosť 

v krízovej situácii. 

Vyšetrenie zraneného v procese triedenia nesmie trvať viac ako 1 minútu, počas triedenia sa 

neošetruje, maximálne sa zavedie ústny vzduchovod, záklon hlavy alebo sa improvizovane zastaví 

masívne krvácanie. Vzhľadom k tomu, že stav pacientov sa môže rýchlo meniť, je potrebné ho 

opakovať po každej etape ošetrenia. 

Triedenie sa delí na primárne, sekundárne a terciárne. 

Cieľom primárneho triedenia je rýchlo rozdeliť postihnutých podľa jasne definovaných pravidiel. 

Najznámejšou triediacou schémou na mieste nešťastia je START (Simply Triage And Rapid Therapy) 

schéma, kde sa zranení označujú farebnými štítkami. 

Bezprostredne ohrozeným na živote, ktorí majú nádej na prežitie, je potrebné poskytnúť neodkladnú 

zdravotnú starostlivosť čo najskôr. Ľahko ranených a ranených, ak im to zdravotný stav dovoľuje, je 

potrebné zhromaždiť na stanovisko, kde sú pod kontrolou ďalších zdravotníkov a budú odtiaľ 

prevezení na ďalšie ošetrenia. 

Červený štítok - kritický stav, charakterizovaný poruchou dýchania alebo krvného obehu, 

bezvedomím alebo krvácaním. Pomoc je nevyhnutná do niekoľkých minút. 

Žltý štítok - urgentný stav, môžu byť prítomné popáleniny, polytraumy, poranenia hrudníka a brucha. 

Pomoc je potrebná do 1-2 hodín. 

Zelený štítok - neurgentný stav, môžu byť prítomné ľahšie poranenia, zlomeniny končatín, menšie 

popáleniny, pacienti sú väčšinou schopní chodiť. Pomoc je potrebná do 4-6 hodín. 

Čierny štítok - neliečiteľne zranení, mŕtvi. Postihnutí majú poranenia nezlučiteľné so životom, 

kraniocerebrálne poranenia, popáleniny nad 60 %, polytraumy s hemoragickým šokom v terminálnej 

fáze. Pri mŕtvych sa skonštatuje smrť a spíše sa potvrdenie o úmrtí. 
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Obrázok 9: Vzory označovacích štítkov 

 

Obrázok 10: Vzory označovacích štítkov 

Triedenie podľa schémy START však nie je vhodné pre malé deti, nakoľko sa ich fyziologické 

parametre líšia od parametrov dospelých. Pre dojčatá, batoľatá a malé deti do 8 rokov platí metóda 

JumpSTART. Túto metódu predstavila v roku 2002 lekárska urgentnej medicíny Lou Romig v USA 

a postupne ju prevzalo mnoho štátov po celom svete. 

Sekundárne triedenie je určené pre opakované vyšetrenia vo všetkých skupinách, ale hlavne v skupine 

pacientov označených zeleným a žltým štítkom. Jeho cieľom je zistiť funkčný stav vedomia, dýchania 

a krvného obehu, rozsah poranení, pravdepodobnosť zhoršovania zdravotného stavu.  

Terciárne triedenie je nástrojom k optimalizácii individuálnych výsledkov poskytnutej starostlivosti. 

Uskutočňuje sa v nemocnici (Pokorný, 2008). 
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Kategória I - evidentne urgentný prípad, ktorý musí lekár vyšetriť čo najskôr. Patria sem rozsiahle 

krvácania, stenokardie, hemateméza, bezvedomie, úrazy s hypotenziou. 

Kategória II - výrazne urgentné prípady s dyspnoe, bolesťami brucha, silnými bolesťami alebo 

dezorientáciou. 

Kategória III - potenciálne urgentné prípady s bolesťami brucha, vysokými teplotami, poraneniami 

končatín atď. Podľa anamnézy môžu byť tieto ťažkosti bagatelizované, ale na strane druhej až ¼ 

týchto prípadov vyžaduje hospitalizáciu. V tejto kategórii hrozí riziko podcenenia závažnosti stavu. 

Kategória IV - neurgentný stav, kde nie je žiadny dôvod na domnienku, že by sa jednalo o stav 

urgentný. 

Počas triedenia zranených sa môžu vyskytnúť nasledujúce komplikácie: 

• nedostatok prostriedkov a síl na prvotný zásah, vysoké nároky na uskutočnenie prieskumu, 

zvlášť s ohľadom na vyhľadávanie zranených, 

• vysoká fyzická a psychická náročnosť, 

• rozľahlosť a neprehľadnosť miesta zásahu, 

• nedostatok zdravotníckeho vybavenia, 

• nepredvídateľné správanie postihnutých osôb. 

Znalosť triedenia zranených je veľmi dôležitá pre všetkých zdravotníkov, pretože sa môžu náhle 

ocitnúť v úlohe asistentov pri prvotnom triedení, pri prvotnom vyšetrovaní najkritickejšie ranených 

alebo pri dohľade nad odsunom na definitívne ošetrenie (Dobiáš, 2006).  

Z kvantitatívneho hľadiska môže na mieste vzniku hromadnej udalosti nastať niekoľko situácií 

(Dobiáš, 2010): 

1. počet postihnutých je pomerne malý a kompetentná nemocnica má dostatočné kapacity. Po 

triedení zranených v tomto prípade prebieha liečba na mieste nešťastia len v minimálnom 

rozsahu s cieľom stabilizovať pacienta. Následne je zranený prevezený do nemocnice na 

definitívne ošetrenie. 

2. počet postihnutých prekračuje transportné kapacity ZZS a z toho dôvodu je nutná liečbe na 

mieste nešťastia počas čakania na prevoz. Občas je potrebné zriadenie improvizovanej 

nemocnice priamo na mieste nešťastia a operačnej sály v blízkej budove vhodnej na takýto 

účel. 

3. počet postihnutých neprekračuje transportnú kapacitu ZZS, ale väčšina postihnutých je 

uviaznutých a vyslobodzovanie trvá dlhšie. Počas vyslobodzovania dostanú zranení, ku 

ktorým je aspoň čiastočný prístup, infúznu, kyslíkovú, protišokovú a analgetickú terapiu. 

Takýto postup dodržiavame aj v prípade, ak sú miestne nemocnice preťažené. 
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Obrázok 11: Schéma metódy START 

Manipulácia s mŕtvymi 

Úlohou záchrannej zdravotnej služby je okrem prednostnej starostlivosti o zranených aj starostlivosť 

o mŕtvych. Lekár musí skonštatovať smrť, označiť telo čiernym triediacim štítkom, zakryť ho plachtou 

a informovať políciu alebo obhliadajúceho lekára. S telom sa nemanipuluje, zostáva na mieste 

a v polohe, v akej bolo nájdené.  
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4.4 MEDZINÁRODNÉ ORGANIZÁCIE S  VÄZBOU NA IZS 

Závažné katastrofy a nešťastia môžu mať rozsah a intenzitu, pre ktoré ich postihnutá krajina nemôže 

z viacerých dôvodov dostatočne zvládnuť len použitím vlastných síl. Pri takýchto situáciách vláda 

postihnutého štátu môže požiadať o medzinárodnú pomoc na základe vopred uzavretých 

medzinárodných zmlúv alebo v rámci humanitárnej pomoci (Štetina, 2000).  

Humanitárna pomoc je súhrn opatrení v materiálnej, duchovnej, zdravotnej, sociálnej a právnej oblasti, 

ktorú poskytujú jednotlivci, spolky, štátne aj neštátne organizácie v prospech obyvateľstva 

postihnutého následkami mimoriadnej udalosti (Baštecká, 2005). Humanitárna pomoc sa uplatňuje 

v situáciách, kedy je ohrozené veľké množstvo ľudí alebo ktoré ohrozujú medzinárodný mier 

a bezpečnosť. 

Rada medzinárodných organizácií za týmto účelom vytvorila špeciálne orgány. V systéme Organizácie 

spojených národov tieto aktivity riadi a koordinuje Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych 

záležitostí. Dôležitú úlohu zohráva aj Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Vlastné mechanizmy 

pre poskytovanie humanitárnej pomoci má aj Európska únia a je ním Úrad pre humanitárnu pomoc. 

4.4.1 SVETOVÁ ZDRAVOTNÍCKA ORGANIZÁCIA (WHO) 

WHO je nevládna organizácia, ktorá bola založená v roku 1946. V súčasnosti má 192 členských 

štátov. Čo sa týka hromadných nešťastí, poskytuje hlavne finančné zdroje a technickú pomoc. WHO 

má však aj svoj výbor nazývaný Department of Humanitarian Affairs, ktorý má k dispozícií skupiny 

vyškolených pracovníkov, ktorí v prípade potreby zabezpečujú zvládanie katastrofy a koordináciu 

ďalšej pomoci. 

4.4.2 ČERVENÝ KRÍŽ (ČK) 

Táto organizácia bola založená v roku 1850 hlavne vďaka švajčiarskemu lekárovi Henrimu Dunantovi 

s cieľom pomáhať obetiam vojny. K hlavným princípom ČK dodnes patria: humanita, nestrannosť, 

neutralita, nezávislosť, dobrovoľnosť, jednota a všestrannosť (Smetana, Kratochvílová, 2007). 

Medzinárodný výbor sídli v Ženeve. Výbor riadi a koordinuje priebeh všetkých rozsiahlych akcií na 

pomoc postihnutým krajinám. Táto pomoc nie je len zdravotnícka, ČK zaisťuje aj prísun potravín, 

oblečenia, liekov, zdravotníckych materiálov. Slovenský ČK je jediná vládou Slovenskej republiky 

uznávaná národná spoločnosť ČK pôsobiaca na celom území Slovenskej republiky. Úlohou krízového 

manažmentu SČK je podieľať sa na zabezpečení a spolupráci pri organizovaní, sprostredkovaní 

a poskytovaní sociálnej a zdravotnej pomoci pri mimoriadnych udalostiach a núdzovom stave 

v postihnutých oblastiach. 
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II.  ZBRANE HROMADNÉHO NI ČENIA  
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5 HISTÓRIA VÝVOJA A  POUŽITIA ZBRANÍ 

HROMADNÉHO NI ČENIA VO VOJNOVÝCH 

KONFLIKTOCH A TERORISTICKÝCH ÚTOKOCH  
V celej histórii ľudstva ešte nikdy nebolo na zemi sústredené také množstvo zbraní s takým 

potenciálom ničenia ako dnes. Hlavným cieľom použitia zbraní hromadného ničenia (ZHN) je 

zničenie alebo vyradenie živej sily z aktívnej činnosti, spôsobenie strát na technike, materiáli, 

objektoch a teréne a zlomenie vôle vojsk a obyvateľstva k odporu. 

V súčasnej dobe sú tisícky týchto nukleárnych, biologických a chemických zbraní hromadného ničenia 

uskladnené v špeciálnych zariadeniach po celom svete.  

Jediná nehoda v jednom z týchto zariadení by mohla vyústiť v obrovské straty na životoch miliónov 

obyvateľov. Navyše, množstvo teroristických organizácií sa najnovšie snaží kúpiť, ukradnúť alebo 

vyvinúť tieto zbrane pre vlastné použitie.  

5.1 TERORIZMUS  

Definovať terorizmus je veľmi náročné. Denne sa vo svete diskutuje, či vôbec existuje nejaká deliaca 

čiara medzi terorizmom, gerilovou alebo partizánskou vojnou a národným oslobodzovacím bojom. 

Ako teroristi, tak aj bojovníci asymetrických vojen môžu svoje údery zameriavať na podobné ciele 

(Eichler, 2009). 

Najznámejšiu definíciu, ktorá je uznávaná väčšinou akademickej obce, vypracovali americkí vedci: 

„Terorizmus je metóda vzbudzovania strachu prostredníctvom opakovaných násilných aktov, 

vykonávaných tajnými alebo polotajnými jednotlivcami, skupinami alebo štátnymi orgánmi 

z idiosynkratických, kriminálnych alebo politických dôvodov, pričom na rozdiel od atentátov nie sú 

priame obete pravým terčom útoku. Okamžité ľudské obete násilných aktov sú obvykle buď vybrané 

náhodne z cieľovej verejnosti, alebo zámerne a slúžia na odovzdávanie správy. Komunikačné procesy 

medzi teroristami, ohrozenou obeťou a hlavným terčom, založené na násilí a šírení strachu, sa 

využívajú na manipuláciu hlavného terča (verejnosti) tým, že sa z nich stávajú terče teroru, 

požiadaviek alebo upútania pozornosti, čiže ide o zastrašovanie, násilné donucovanie alebo šírenie 

propagandy“ (Sharpe, 2001). 

Európska únia definuje terorizmus v Bruselskom akte zo 6. decembra 2001, kde terorizmus chápe ako: 

„...čin spáchaný úmyselne s cieľom vážne destabilizovať alebo zničiť základné politické, ústavné, 

hospodárske a sociálne štruktúry“ (Škvrnda and Zeliňák, 2002). 
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5.2 HISTÓRIA VÝVOJA A  POUŽITIA BIOLOGICKÝCH ZBRANÍ  

Už dávno je známe, že o víťazovi vo vojne rozhodovali častejšie okolnosti v podobe zdravotného 

stavu vojakov ako samotný arzenál vojska. Už v minulosti sa viacero vojenských odborníkov 

zaujímalo o pôsobenie biologických zbraní a infekčných ochorení, vzhľadom na to, že množstvo obetí 

spôsobených vplyvom infekčným agens a hromadnými intoxikáciami zvyčajne niekoľkonásobne 

prevyšovalo straty na životoch spôsobených zbraňami (Turner, 2004). 

Začiatok dejín bioterorizmu sa píše už od najstarších dôb, keď niektorá z bojujúcich strán podnikla 

kroky k vypuknutiu epidémie alebo rozsiahlej intoxikácie u nepriateľa. Najstaršia známa 

zdokumentovaná informácia o použití toxínov je zo 6. stor. pred n. l., keď Asýrčania pristúpili počas 

bojov k otráveniu studní svojich nepriateľov námeľom. Prvý historicky zdokumentovaný zápis 

o využití otrávených šípov počas vojny popísal grécky historik Herodotos z 5. stor. p. n. l. u skýtskych 

lukostrelcov. Tieto šípy boli špeciálne pripravované v zapečatených sudoch, kde sa nechávali zhniť 

rozkladajúce telá jedovatých hadov spolu s ľudskými výkalmi a ľudskou krvou. Predpokladá sa, že sa 

im takto podarilo vykultivovať kmene Clostridium perfringens a Clostridium tetani (Klement and 

Mezencev, 2007). 

„Aténsky mor“ sa stal prívlastkom pre epidémiu, ktorá postihla Aténčanov a vyžiadala si tisícky obetí. 

Celú túto udalosť popísal historik Thukydides v 5 stor. p. n. l. počas Peloponézskej vojny. Aténčania 

vtedy obvinili Sparťanov, že im úmyselne otrávili studne. Nešlo však o mor v pravom slova zmysle, 

v súčasnosti sa predpokladá, že smrť tisícok vojakov mohla spôsobiť infekcia Eboly, ktorú mali do 

Atén zavliecť posily z Afriky, alebo sa uvažuje nad možnosťou, že za všetkým v tom čase stála 

epidémia škvrnitého týfusu (Ramirez, A. Was the plague of Athens really Ebola? New York Times, 

Sunday, August 18, 1996). 

V roku 1155 sa odohrala vojna pri Tortone v Taliansku, počas ktorej vojská Fridricha I. Barbarossu 

vhadzovali do zdrojov pitnej vody nepriateľa rozkladajúce sa mŕtve telá (Klement and Mezencev, 

2007). 

Osobitným spôsobom vedenia vojny, ktorý má korene už v dávnej histórii, je katapultovanie 

rozmanitého materiálu cez múry obliehaných miest. Obdobnú vojnu viedli viacerí velitelia. V roku 

1340 počas obliehania Thun L´Eveque boli katapultované uhynuté telá koní a iných zvierat cez 

hradby. V roku 1346 boli počas vojny pri meste Kaffa zasa prehadzované telá vojakov, ktorí zomreli 

na epidémiu moru. Tieto taktiky mali katastrofálne následky v podobe pandémie moru, ktorá sa 

v dejinách popisuje ako „čierna smrť“, ktorej v rokoch 1347- 1351 podľahlo v Európe zhruba 

25 miliónov ľudí (Klement and Mezencev, 2007; Prymula, 2002). 
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Obrázok 12: Obraz čiernej smrti v stredovekej Európe 

(Zdroj: http://cizmarikova.blog.sme.sk/c/189784/Pojednanie-o-ciernej-smrti-2-cast.html) 

Veľmi elegantný, avšak neúčinný druh biologickej vojny viedli Španieli v roku 1485, keď svojím 

francúzskym nepriateľom dodali víno zmiešané s krvou ľudí postihnutých leprou. Bizarný spôsob 

biologickej vojny zase viedol poľský generál Siemenowicz, keď nariadil plniť delové gule slinami 

psov nakazených besnotou (Klement and Mezencev, 2007). 

V 18. storočí začala nová móda biologických vojen v podobe šírenia epidémií pravých kiahní. V roku 

1763 vo vojne proti Indiánom veliteľ britských ozbrojených síl lord Jeffrey Amherst nariadil 

v indiánskych osadách rozdávanie prikrývok a vreckoviek, ktoré predtým používali ľudia nakazení 

variolou. Dokonca počas americkej vojny za nezávislosť boli zdokumentované rôzne pokusy o šírenie 

varioly medzi nepriateľmi. V Bostone boli tieto pokusy neúspešné, no naproti tomu v Quebecu pravé 

kiahne a nepriazeň počasia viedli k tomu, že sa Kontinentálna armáda musela stiahnuť (Klement and 

Mezencev, 2007). 

 

Obrázok 13: Britskí vojaci rozdávajú indiánom kontaminovaný materiál (Zdroj: Matoušek, 2007) 
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V čase americkej občianskej vojny sa zaznamenali viaceré pokusy o využitie biologických zbraní. 

Medzi prvé pokusy patrí šírenie pravých kiahní a žltej zimnice kontaminovanými predmetmi, čo však 

bolo vzhľadom na epidemiologické podmienky vyvolávajúcich agens neúčinné. Druhým známym 

prípadom bolo kontaminovanie vodných zdrojov mŕtvolami, čo spôsobilo epidémiu 

gastrointestinálnych nákaz. Všetky tieto prípady viedli k tomu, že sa v roku 1863 prvýkrát zaviedol 

všeobecný rozkaz pre armádu USA č.100, ktorý prísne zakazoval „použitie jedov akýmkoľvek 

spôsobom, či už na otrávenie studní, potravín alebo vojsk“ (Klement and Mezencev, 2007). 

V druhej polovici 19. storočia prišlo k prudkému rozvoju mikrobiológie ako takej. Mikrobiologické 

techniky umožnili pestovanie a kultiváciu rôznych mikróbov lacným a jednoduchým spôsobom na 

kultivačných pôdach. Napriek tomu však biologické zbrane neboli v tom čase až také populárne. Počas 

prvej svetovej vojny sa tento druh zbraní nepoužil vôbec, na rozdiel od chemických zbraní. Existujú 

akési dohady o tom, že sa Nemci mohli pokúšať o vyvolanie rôznych menších epidémií slezinnej snete 

a sopľavky medzi hovädzím dobytkom, koňmi, ovcami a v Nórsku aj medzi sobmi. Tieto zvieratá boli 

nakazené buď prostredníctvom priamej inokulácie kontaminovanými ihlami alebo prostredníctvom 

kontaminácie potravy. Celý tento biologický program zameraný proti zvieratám sa však podieľal len 

minimálnym vplyvom na priebehu vojny (Klement and Mezencev, 2007). 

Medzivojnové obdobie prinieslo veľmi významný zásah do spôsobu vedenia biologických a aj 

chemických vojen ratifikáciou Ženevského protokolu. Tento dokument bol prijatý a podpísaný 

17. júna 1925 tridsiatimi ôsmimi štátmi. Do začiatku druhej svetovej vojny bol protokol ratifikovaný 

všetkými veľmocami okrem USA a Japonska. Ženevský protokol zakazoval použitie akýchkoľvek 

biologických či chemických zbraní, nezakazoval však ich výskum, vývoj, výrobu, či hromadenie 

(Klement and Mezencev, 2007). 

Na začiatku II. svetovej vojny v septembri 1939 sa vo Švajčiarsku stretli zástupcovia všetkých 

dôležitých štátov, teda Veľkej Británie, Francúzska a Nemecka a dohodli sa, že nikto z nich neporuší 

ustanovenia Ženevského protokolu. Dnes vieme, že svoje slovo dodržali a tak je možné skonštatovať, 

že počas druhej svetovej vojny neboli použité biologické zbrane ani na bojisku, ani proti civilistom. 

Možnosť biologického útoku však visela vo vzduchu, takže množstvo štátov pripravovalo vlastné 

defenzívne programy na prípadnú nutnú obranu (Klement and Mezencev, 2007). 

Po skončení druhej svetovej vojny padli rôzne obvinenia z použitia biologických zbraní počas vojen 

prebiehajúcich po roku 1946, avšak dôkazy k týmto obvineniam chýbali a tak boli tieto obvinenia 

zamietnuté. Počas vojny v Kórei a Číne v roku 1950 obvinila Severná Kórea niekoľkokrát Spojené 

štáty americké z použitia rôznych biologických zbraní. OSN vtedy všetky obvinenia odmietla 

s vysvetlením, že zo strany Severnej Kórei ide len o „zámerné lži“. Neskôr sa však obvinenia 

stupňovali a tak sa vytvorila vyšetrovacia komisia WHO, resp. Medzinárodného červeného kríža, 

ktorú však Čína a Severná Kórea odmietli akceptovať. Akceptovali až komisiu vytvorenú 
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Medzinárodným združením demokratických právnikov, ktorá pozostávala z 8 právnikov z 8 rôznych 

štátov. Po ukončení vyšetrovaní komisia vydala dve správy (rok 1952): Správu o zločinoch USA 

v Kórei a Správu o použití bakteriologických zbraní ozbrojenými silami USA na teritóriu Číny so 

záverom: „USA použili v Severnej Kórei biologické zbrane zámerným rozširovaním múch a iného 

hmyzu umelo infikovaného baktériami s úmyslom šíriť smrť a choroby v kórejskej ľudovej armáde 

a medzi civilným obyvateľstvom.“ Vzhľadom na pochybnú objektívnosť tejto vyšetrovacej komisie, 

bola zostavená druhá medzinárodná komisia Svetovou radou mieru, ktorá potvrdila v 700 stranovej 

správe vznik epidémií moru, cholery, antraxu a meningitídy s neobvyklým priebehom týchto ochorení. 

Treba však dodať, že aj o nestrannosti tejto komisie sú dodnes isté pochybnosti. Biologická vojna 

v Severnej Kórei a Číne je dodnes horúcou témou rôznych politických diskusií (Klement and 

Mezencev, 2007). 

V roku 1962 znovu padli obvinenia voči USA z použitia biologických zbraní proti Kube. Tieto útoky 

mali byť zamerané hlavne na poškodzovanie rastlinnej a živočíšnej výroby. Prvé obvinenia z použitia 

biologických zbraní proti ľudským cieľom padli v roku 1981. Prvým takýmto útokom mala byť 

epidémia hemoragickej horúčky dengue. Za druhý útok bola označená epidémia v roku 1985 

v Nikarague, počas ktorej ochorelo 17 tisíc ľudí. Kuba predložila ešte zopár ďalších obvinení a tak 

prišlo k viacerým vyšetrovaniam (Klement and Mezencev, 2007; Konůpka, 1958). 

Rozsiahla štúdia publikovaná v časopise Critical reviews in microbiology potvrdila, že ani jedno 

z obvinení nie je možné spájať s biologickými útokmi a všetky spomínané udalosti je možné vysvetliť 

ako prirodzené javy (Zilinskas, 1999).  

V roku 1975 po víťazstve komunistických režimov vo Vietname a Laose sa začala veľmi pozoruhodná 

vojna medzi spomínanými dvoma štátmi a rebelujúcim kmeňom Hmong na severe Laosu. Laoská 

ľudovodemokratická armáda použila proti príslušníkom tohto kmeňa rozmanité toxické látky, ktoré 

vypúšťali z nízko letiacich lietadiel. Utečenci opísali daný útok ako žltú kvapalinu, ktorá pri dopade na 

strechy domov a listy stromov vydávala zvuk podobný dažďu, podľa čoho dostal daný útok 

pomenovanie „žltý dážď“. Ľudia zasiahnutí žltým dažďom mali kožné lézie, poškodené oči, krvácali 

z nosa a ďasien, opakovane vracali a rozvíjali sa u nich neurologické príznaky, pričom väčšina 

prípadov končila fatálne. V rokoch 1979 až 1981 mal byť žltý dážď použitý údajne aj v Kambodži, 

kde za útokmi mali opäť stáť Vietnamci. Obdobne v tom čase padli obvinenia aj na Sovietsku armádu 

z použitia žltého dažďa vo vojne v Afganistane. Dlhú dobu nebolo jasné, čo za toxín sa skrýva pod 

pojmom „žltý dážď“, až americká vojenská toxikologička Dr. Sharon Watson v roku 1981 predložila 

podozrenie, že daným toxínom sú trichotecénové mykotoxíny. Po podrobnej analýze sa jej podozrenia 

potvrdili. Tieto nálezy viedli k tomu, že americký minister zahraničných vecí USA podal správu pre 

Kongres USA a OSN dňa 22. marca 1982, v ktorej obvinil Sovietsky zväz, Vietnam a Laos z použitia 

biologických zbraní. Sovietsky zväz zamietol všetky obvinenia a podal vlastné vysvetlenie, podľa 
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ktorého bola prítomnosť týchto toxínov na danom území dôsledkom amerického používania totálnych 

herbicídov a napalmu na zničenie vegetácie. Nasledovali ďalšie analýzy, ktorým sa podarilo 

z podstatnej časti naštrbiť vierohodnosť predchádzajúcich výskumov. Fenomén podobný žltému 

dažďu sa odohral už predtým v roku 1863 a v roku 1976 sa odohrala podobná „žltá búrka“ v Číne, 

ktorá trvala asi 20 minút a zasiahla územie veľké asi 8 ha. Podstatou týchto fenoménov mala byť akási 

obrana obrích včiel, ktorú používajú pri hrozbe prehriatia úľa. Vtedy zhruba polovica včiel odletí 

a vypustí svoje výkaly, čo zabezpečí lepšiu tepelnú reguláciu. Vzhľadom k daným faktom, udalosti 

v Laose, Kambodži a v Afganistane nie sú jednoznačne uzavreté a vyriešené (Klement and Mezencev, 

2007). 

5.2.1 BIOZLO ČINY  

V celej doterajšej histórii sa odohrali stovky až tisícky menších či väčších bioteroristických zločinov 

a útokov. Pre obmedzený priestor tu uvádzame len tie najzaujímavejšie, a síce prípad sekty Aum 

Šinrikyo v Japonsku (1990 - 1995) a prípad „Amerithrax“ v USA v roku 2001. 

V rokoch 1990 až 1995 v Japonsku vystupovala svetoznáma apokalyptická sekta Aum Šinrikyo, čo 

v preklade znamená „Najvyššia pravda“. Jej zakladateľom bol v roku 1987 poloslepý charizmatický 

guru Šoko Asahara, ktorý v danom roku začal prezentovať svoje apokalyptické vízie o skorej jadrovej 

vojne a o zániku ľudskej rasy. Na zemi mala zostať len „milosrdná a zbožná rasa“. Šoko Asahara mal 

v pláne teroristický útok s hromadnými stratami, čo by viedlo k nepokojom a konfliktom, ktoré 

potreboval na prevzatie globálnej moci. Sekta rozširovala svoje rady aj v Ruskej federácii a celkovo 

mala vyše 45000 členov. V apríli 1990 podnikla sekta prvý teroristický útok v podobe rozprašovania 

botulotoxínu, kde cieľom boli americké námorné základne v Yokohame a Yokosuke a japonské 

najväčšie letisko Narita. Útok bol neúspešný, pravdepodobne pre neschopnosť expertov vyprodukovať 

botulotoxín v dostatočnej koncentrácii. V roku 1992 sa sekta pokúsila získať vírus Ebola, keď vyslala 

40 svojich členov vrátane Asaharu ako „misiu africkej spásy“ do ebolou postihnutého Zairu. Vírus sa 

im nepodarilo získať. Sekta Aum Šinrikyo stojí za vôbec prvým známym útokom antraxu v dejinách. 

Od 29. júna 1993 až do 2. júla 1993 pravdepodobne opakovane diseminovali Bacillus anthracis zo 

strechy 8- poschodovej budovy Kameide v Tokiu. Na tieto podivné aktivity na streche upozornili 

zodpovedné úrady miestni obyvatelia. Za zlyhaním aj tohto teroristického útoku mohlo stáť viacero 

okolností, no predpokladá sa, že použitý kmeň bol tzv. Sternov kmeň, ktorý nevyvoláva ochorenie 

u ľudí, ale používa sa na prípravu živých vakcín. Táto sekta sa však stala svetoznámou až 20. marca 

v roku 1995 vďaka teroristickému útoku v tokijskom metre, kedy v dôsledku intoxikácie 

nervovoparalytickým plynom sarínom zahynulo 12 a bolo zranených niekoľko stoviek ľudí (odhadom 

až 5000). Zábery z tohto teroristického útoku obleteli celý svet. Neúspechy bioteroristických útokov 

tejto sekty sú ešte stále predmetom rôznych analýz, nakoľko sekta disponovala aj potrebnými 
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financiami, časom, technickým vybavením a rozhodne veľkým odhodlaním (Klement and Mezencev, 

2007). 

 

Obrázok 14: Guru Šoko Asahara 

(Zdroj: http://www.ceskenoviny.cz/tema/index_img.php?id=5750) 

Nesporne najznámejším bioteroristickým útokom sa stal incident „Amerithrax“, ktorý sa odohral 

v septembri a októbri v roku 2001 v USA. Celý útok bol postavený na 7 obálkach s výhražným textom 

a s práškom obsahujúcim spóry antraxu určených médiám ABC, AMI, CBS, NBC, New Yourk Post 

a úradom demokratických senátorov Toma Daschleho a Patricka Leahyho. Tieto zásielky sa stali 

zdrojom nákazy spolu u 22 ľudí (11 prípadov inhalačného antraxu a 11 kutánneho antraxu). Medzi 

nakazenými boli niektorí adresáti zásielok, kancelárski pracovníci otvárajúci poštu, náhodní 

návštevníci adresovaných inštitúcií, pracovníci pošty a tiež dve osoby, u ktorých sa nepotvrdil kontakt 

so zásielkami. „Amerithrax“ si vyžiadal 5 ľudských životov. Napriek rozsiahlemu vyšetrovaniu nebol 

do dnešného dňa odhalený páchateľ zodpovedný za prvý bioteroristický útok s obeťami na ľudských 

životoch. Všetky obálky boli odoslané z okolia Trentonu v New Jersey v dátumoch od 18. septembra 

do 9. októbra 2001. Výhražný text v obálke naznačuje, že by mohlo ísť o nejakú moslimskú skupinu, 

no podrobná analýza textu túto možnosť skôr vylučuje. Podrobnosti analýz prášku z obálok neboli 

zverejnené, no podľa informácií z niektorých uznávaných vedeckých časopisov, mal prášok 

neobyčajne vysokú kvalitu, čo predurčuje, že daný prášok mohol vyrobiť len niekto so špecifickými 

technickými zručnosťami a sofistikovaným laboratórnym vybavením. Tento incident mal závažné 

následky aj napriek relatívne nízkemu počtu zdravotných strát. Antibiotická profylaxia bola podaná 

u 32000 exponovaných a dlhodobá (po dobu 60 dní) u 10300 osôb. Bola potrebná účinná a rozsiahla 

dekontaminácia viacerých objektov. Tento incident, ktorý sa odohral tesne po teroristickom útoku na 

Svetové obchodné centrum v New Yorku, sa stal veľkým postrachom a zdrojom nedozerných 
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morálnych následkov, od ktorých sa začala odvíjať nová éra bezpečnostných politických programov 

po celom svete (Klement and Mezencev, 2007). 

 

Obrázok 15: Jeden z listov, ktoré boli zaslané spolu s antraxovým práškom 

(Zdroj: http://criminalminds.wikia.com/wiki/Amerithrax) 

5.2.2 DOHOVOR O ZÁKAZE BIOLOGICKÝCH A  TOXÍNOVÝCH ZBRANÍ A  O ICH 

ZNIČENÍ  

Rok 1972 priniesol veľmi dôležitú dohodu, a to „Dohovor o zákaze biologických a toxínových zbraní 

a o ich zničení“. Bol vypracovaný bezprostredne potom, čo sa USA vzdali svojho ofenzívneho 

biologického programu v roku 1969 a pre podpis ostatných krajín bol otvorený až do roku 1972. Do 

platnosti vstúpil 26. marca 1975. V Dohovore sa podpísané krajiny, ktorých je do dnešného dňa 164, 

zaväzujú k zákazu vývoja, výroby, hromadenia a prepravy biologických agensov a toxínov v druhoch 

a množstvách, ktoré nie sú opodstatnené pre ochranné a iné mierové účely, vrátane všetkých nosných 

systémov určených pre tieto agensy (Klement and Mezencev, 2007).   
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6 NUKLEÁRNE ZBRANE  
Intenzívny vývoj jadrových zbraní v priebehu 2. svetovej vojny bol dôsledkom obavy z možného 

získania týchto zbraní fašistickým Nemeckom. Preto predovšetkým USA zaktivovali všetky svoje sily 

na vývoj vlastnej jadrovej zbrane. Opodstatnenosť vojenského použitia jadrových zbraní v auguste 

1945 je dodnes trvalým predmetom sporu rôznych vojenských analytikov. V každom prípade ale toto 

použitie predstavovalo prvý krok ku globálnej stratégii studenej vojny, ktorá sa v tej chvíli zrodila. 

Netrvalo však dlho a ZSSR odhalil tajomstvo jadrovej zbrane (v roku 1949). Neskôr sa členmi tzv. 

jadrového klubu stali Veľká Británia (1952), Francúzsko (1960) a Čína (1964).  

Spojené štáty americké vykonali svoj prvý pokusný výbuch s bombou nazvanou Trinity 16. júla 1945 

pri mestečku Alamogordo v štáte Nové Mexiko. Bol to vôbec prvý jadrový pokus vo svete. USA sú 

tiež doteraz jedinou krajinou sveta, ktorá použila jadrové zbrane vo vojnovom konflikte – zhodením 

atómovej bomby „Little boy“ 6. augusta 1945 na Hirošimu, pričom pri tom zahynulo 140 tisíc ľudí, 

a bomby „Fat man“ 9. augusta 1945 na Nagasaki, kde zahynulo 80 tisíc ľudí. O 6 dní na to Japonsko 

kapitulovalo a tím ukončili 2. svetovú vojnu. Do roku 1992, kedy ukončila pokusy s jadrovými 

zbraňami, vykonali USA celkom 1032 pokusných výbuchov jadrových zbraní. V rokoch studenej 

vojny boli americké jadrové zbrane, i keď len dočasne, umiestnené v ďalších krajinách NATO. 

V európskych krajinách rozmiestňovali USA jadrové zbrane od začiatku roka 1954. Do roku 1957 ich 

počet vzrástol na 1000, do roku 1962 na takmer 5000 a maximum asi 7300 dosiahol v roku 1971. 

Najskôr boli jadrové zbrane v roku 1954 umiestnené vo Veľkej Británii, 1955 v NSR, v 1957 

v Taliansku, 1958 vo Francúzsku, 1959 v Turecku, 1960 v Holandsku a Grécku a v roku 1963 

v Belgicku. V Ázii boli jadrové zbrane rozmiestnené v Južnej Kórei a na Taiwane. Ďalších viac ako 

500 jadrových bômb rozmiestnili v Kanade, 250 v Španielsku, 150v Portoriku a 50 v Grónsku, kým sa 

stali členmi NATO. Mimo územia bolo skladovaných asi 12000 jadrových zbraní. Prvý pokusný 

výbuch sovietskej jadrovej zbrane sa uskutočnil 30. augusta 1949 a prvej sovietskej termonukleárnej 

zbrane 12. augusta 1953. Veľká Británia vykonala svoju prvú skúšku v októbri 1952 a od tej doby do 

roku 1991 uskutočnila 45 pokusných výbuchov (Streda, 2002; Yamazaki, 1995). 

Rozhodujúcim prvkom boli vzťahy dvoch superveľmocí, a síce ZSSR a USA. Boli sprevádzané 

rôznymi mýtmi, ktoré ovplyvňovali ďalšie masové jadrové zbrojenie. Šírenie jadrových zbraní na 

globálnej úrovni postupovalo dopredu podstatne pomalšie, ako sa predpokladalo v 50. rokoch. 

Množstvo štátov schopných jadrovej kapacity sa vzdalo možnosti vývoja jadrových zbraní z rôznych 

politických, diplomatických, vojenských a ekonomických dôvodov. K tomuto procesu prispel aj celý 

rad medzinárodných záruk, zahrňujúcich Zmluvu o nešírení jadrových zbraní (1968), Zmluva 

o úplnom zákaze jadrových skúšok (1996), zmluvy o vytvorení zón bez jadrových zbraní, záruky 

Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (IAEA), kontrolné medzinárodné mechanizmy a rôzne 
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bilaterálne dohody. Niektoré štáty napriek tomu získali nedeklarovanú schopnosť výroby jadrových 

zbraní (India, Izrael a Pakistan) a v prípade niekoľkých štátov, ako Irak, KĽDR, Irán a Líbya pretrváva 

dodnes podozrenie, že majú vlastné jadrové výskumné programy (Streda, 2002). 

Za súčasť jadrového rizika sa dajú považovať aj rádiologické zbrane, ktoré rozširujú rádioaktívne 

látky. Tím inšpektorov OSN po vojne v Perzskom zálive zistil, že Irak sa pokúšal vyvíjať rádiologické 

zbrane. V septembri 1995 sa čečenskí teroristi vyhrážali ruskej vláde, že zamoria Moskvu 

rádioaktívnym céziom 137. V poslednej dobe sa taktiež uvádza možnosť použitia tzv. „špinavej 

bomby“ teroristickou organizáciou al-Kajdá na ciele v USA. Po skončení studenej vojny dochádza vo 

vzťahoch bývalých protivníkov k významnému posunu. Trvale narastá význam politických prístupov 

a nástrojov a znižuje sa význam nástrojov vojenských, najmä však jadrových zbraní. USA, Rusko, 

Francúzsko a Veľká Británia radikálne znižujú svoje jadrové arzenály (Streda, 2002). 

Napriek pozitívnym úspechom dosiahnutým na poli jadrového odzbrojenia nie je myšlienka 

všeobecného a úplného jadrového odzbrojenia dodnes na programe. Žiadne z členov jadrového klubu 

zatiaľ nevyhlásil za svoj cieľ úplnú likvidáciu svojho jadrového potenciálu. Napríklad pre Rusko sa 

stali jadrové zbrane posledným znakom veľmocenského postavenia.  

Útok využívajúci jadrové zbrane zahŕňa buď detonácie nukleárnych bômb alebo výbuchy tradičných 

bômb, pri ktorých dochádza k rozptylu rádioaktívneho materiálu, tiež nazývané „špinavé bomby“. 

Jadrové zbrane sa považujú za najprepracovanejšie zbraňové systémy a za najúčinnejší prostriedok 

hromadného ničenia. (Janásek and Svetlík, 2005; Stone and Humphries, 2008). 

6.1 CHARAKTERISTIKA  

Výbuchy nukleárnych zbraní majú omnoho väčšie ničivé následky ako výbuchy bežných bômb. Ich 

ničivé účinky sú postavené na energii uvoľnenej explozívnou exotermickou jadrovou reakciou a to 

buď štiepnou alebo syntetickou. Rozhodujúcimi parametrami sú množstvo, charakter, kvalitatívne 

a geometrické rozdelenie energie uvoľnenej pri výbuchu. Jadrové zbrane pôsobia väčšinou 

kombinovanými účinkami tlakovej vlny, svetelného a tepelného žiarenia, prenikavej radiácie, 

rádioaktívneho zamorenia terénu a ovzdušia, elektromagnetických, seizmických, gravitačných 

a ďalších javov. 

Obetiam nukleárnych zbraní hrozí, že ak aj prežijú zranenia z výbuchu a komplikácie v podobe 

popálenín, sú v bezprostrednom ohrození z radiácie (Janásek and Svetlík, 2005; Stone and Humphries, 

2008). 

6.2 NOVÉ TRENDY VO VÝVOJI  

Pri vývoji nových zbraní sa sústreďuje pozornosť nielen na zosilnenie jedného z ničivých faktorov, ale 

aj o ich fokusáciu, teda nasmerovanie do požadovaného smeru. K takýmto zbraniam v súčasnosti 
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zaraďujeme lasery budené jadrovým výbuchom a zbrane so zosilneným elektromagnetickým 

impulzom. Nové špecifické potreby viedli k vývoju zbraní z kategórie zbraní na báze kinetickej 

energie a z kategórie zbraní lúčovitých, ktoré môžeme rozdeliť na kvantové a časticové. Do prvej 

kategórie patria protidružicové riadené strely ASAT, odpaľované z lietadiel a pozemné protiraketové 

riadené strely. Medzi nové zbrane s veľmi intenzívnym výskumom patrí tzv. elektromagnetické delo 

s urýchlením striel menších hmotností (1-2 kg) na rýchlosť niekoľko desiatok km/s. Do druhej 

kategórie radíme zbrane lúčovité, ktoré využívajú lúče sústredenej energie elektromagnetického 

žiarenia (svetelné, ultrafialové, röntgenové, gama). Xaser napríklad je schopný pôsobiť sústredeným 

účinkom röntgenového žiarenia do vzdialenosti až 500 km. Graser je zase zbraňou s lineárnym 

usmerneným účinkom gama žiarenia, v podstate je to špeciálny gama laser. Do celkom inej kategórie 

patria časticové zbrane. Časticové zbrane sú v súčasnosti v štádiu základného a experimentálneho 

výskumu. Fungujú na princípe urýchlených nabitých alebo neutrálnych častíc. V porovnaní s lasermi 

preniká takýto lúč hmotných častíc i do hĺbky materiálu a vyvoláva okrem tepelného účinku 

indukované prúdy, ktoré poškodzujú a ničia elektroniku a inú techniku. Existujú tu však dva hlavné 

problémy a síce urýchľovače častíc na vysoké energie a spôsob sústredenia a šírenia sa lúča 

v atmosfére a kozmickom priestore (Janásek and Svetlík, 2005). 

6.3 FYZIKÁLNE ASPEKTY  

Prejavom rádioaktivity je emisia častíc α, častíc β- alebo častíc β+. Emisia častíc býva často 

sprevádzaná i vyžarovaním energie v podobe elektromagnetických vĺn s veľmi vysokou frekvenciou, 

ktorá sa označuje ako žiarenieγ (Heslop and Jones, 1982). 

Existujú štyri typy rádioaktívnych častíc, ktoré môžu spôsobiť poškodenie v prípade kontaktu 

s ľudským tkanivom.  

1. Alfa častice: sú veľké častice, ktoré sú pohlcované najvrchnejšou časťou kože epidermou 

a spôsobujú neurčité vonkajšie poškodenie. Pri vnútornej kontaminácii, vdýchnutím alebo 

prehltnutím alfa častíc, môže dochádzať k lokálnemu poškodeniu tkanív. 

2. Beta častice: sú malé častice, ktoré penetrujú vrchnou časťou pokožky a spôsobujú „mild-

burn-type“ poškodenia (poškodenie „stredného typu popálenia“) tkaniva. 

3. Gamma lúče: sú vysoko energetické častice, ktoré môžu voľne prechádzať tkanivom 

a spôsobovať významné poškodenia viacerých orgánových sústav. 

4. Neutróny: sú veľké častice typicky produkované len počas nukleárnych výbuchov. Podobne 

ako gama lúče aj neutróny spôsobujú závažné poškodenia. 

Výsledný dopad radiácie na organizmus závisí na type radiácie, dĺžky expozície, množstva radiácie 

a na zdravotnom stave organizmu. Radiácia poškodzuje v prvom rade hlavne bunkové funkcie, 

ale môže spôsobiť až bunkovú smrť. Tkanivá, ktoré sú typické častým množením buniek, resp. 
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mitózou, ako napríklad orgány tráviacej sústavy alebo hematopoetická sústava, sú pri zásahu omnoho 

závažnejšie poškodené ako ostatné orgánové sústavy.  

Pri vysokých dávkach žiarenia sú často krát viditeľné aj závažné neurovaskulárne poškodenia (Stone 

and Humphries, 2008). 

6.4 KLINICKÝ OBRAZ PO RADIA ČNOM ZÁSAHU  

Objektívne a subjektívne symptómy 

Symptómy a znaky, ktoré sa objavujú po expozícii radiačnému žiareniu, prebiehajú v troch fázach: 

1. Prodromálna fáza: U pacienta sa objavujú nešpecifické symptómy ako nauzea, vracanie, 

slabosť a únava. Symptómy zvyčajne trvajú 24 až 48 hodín. Pri väčšej dávke žiarenia sa 

symptómy objavujú skôr a trvajú dlhšie. 

2. Latentná fáza: Dĺžka latentnej fázy závisí na dávke žiarenia a na druhu zasiahnutého tkaniva 

(pri nervovom systéme je to pár hodín, pri tráviacom systéme 1- 7 dní, pri hematopoetickom 

systéme 2- 6 týždňov). 

3. Symptomatická fáza: Symptómy veľmi závisia od dávky žiarenia a druhu zasiahnutého 

tkaniva.  

Pri dávkach 0,7-4 gray (Gy) sa začnú manifestovať prejavy poškodenia hematopoetického 

systému a supresie kostnej drene. 

V dôsledku dlhšej životnosti sú erytrocyty menej poškodené ako bunky myelocytovej 

a trombocytovej rady. Neutropénia a trombocytopénia môžu byť veľmi význačné a môžu 

viesť k závažným infekciám a hemoragickým komplikáciám.  

Pri dávkach 6-8 Gy nastupujú príznaky zo strany tráviacej sústavy. Môže sa vyskytnúť 

nauzea, vracanie, krvavé hnačky a ťažká vodná a elektrolytová nerovnováha.  

Pri dávkach 20-40 Gy sa objavuje poškodenie neurovaskulárneho systému. Symptómy 

zahŕňajú bolesti hlavy, zmeny mentálneho stavu, hypotenziu, fokálne neurologické zmeny, 

kŕče až kómu. Takáto expozícia je pre človeka fatálna (Stone and Humphries, 2008). 

6.5 LABORATÓRNE NÁLEZY  

U všetkých pacientov, ktorí boli vystavení radiačnému žiareniu, musíme vyšetriť krvný obraz 

a diferenciál. Hoci supresia kostnej drene nemusí byť symptomatická prvých pár týždňov, o závažnej 

expozícii nám napovie pokles lymfocytov o 50% v priebehu prvých 24-48 hodín. Veľmi dôležité je 

tiež sledovať hodnoty elektrolytov u pacientov s gastrointestinálnymi príznakmi (Stone and 

Humphries, 2008). 
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6.6 L IEČBA 

V prípade neprítomnosti, resp. nemožnosti „agresívnej terapie“, má LD50(radiačná dávka, ktorá zabije 

50% exponovaných) hodnotu približne 3,5Gy. „Agresívna liečebná starostlivosť“ poskytuje lepšie 

prežitie. Všetky život ohrozujúce zranenia súvisiace s výbuchom alebo tepelným efektom liečime 

podľa štandardných život podporujúcich protokolov (Stone and Humphries, 2008). 

Veľmi dôležitá je tiež starostlivosť o rany, ktoré musia byť čistené v pravidelných intervaloch, aby 

sme zabránili možnej infekcii. Pri výskyte nauzey a vracania podávame štandardnú antiemetickú 

terapiu (prochlorperazin, prometazin, ondasetron). Vodnú a elektrolytovú nerovnováhu liečime 

vhodne volenou infúznou terapiou. Pri anémii a trombocytopénii využijeme transfúziu krvi, pri 

leukopénii použijeme rastové faktory ako napríklad sargramostin a filgrastim. V niektorých prípadoch 

je vhodné použiť transplantáciu kostnej drene (Stone and Humphries, 2008). 

Niektorí špecialisti sa prikláňajú k názoru, že je vhodné použiť profylaktickú antibiotickú terapiu. 

Používajú sa širokospektrálne antibiotiká pri liečbe infekcií, nakoľko sa dokázalo, že najčastejšou 

príčinou smrti u pacientov vystavených radiácii je infekcia (Stone and Humphries, 2008). 

6.7 DEKONTAMINÁCIA  

Pacient sa musí čo najskôr zbaviť všetkého kontaminovaného šatstva. Pravidelne sa mu vymieňajú 

kontaminované obväzy a dlahy. Očistiť sa musí taktiež pacientova koža, použijeme mydlo a vodu 

alebo 0,5% hypochloridový roztok. Vlasy môžeme buď umyť alebo ich v niektorých prípadoch oholiť. 

Oči opláchneme prúdom vody alebo sterilným fyziologickým roztokom. Všetky kontaminované 

predmety je treba vhodne zabaliť a náležite zlikvidovať (Stone and Humphries, 2008). 

6.8 DISPOZIČNÉ RIEŠENIA PO ATAKU  

Pacienti, ktorí boli dekontaminovaní a majú len mierne prechodné príznaky môžu byť bezpečne 

prepustení. Nakoľko sa s poruchami z radiácie spájajú rôzne dlhé a niekedy dokonca veľmi zdĺhavé 

latentné obdobia, nie je indikovaný príjem pacienta. Pacient by mal byť pozorne monitorovaný 

a hospitalizovaný, až keď je to nevyhnutné (Stone and Humphries, 2008). 
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7 CHEMICKÉ ZBRANE  
Prehistória chemických zbraní ukazuje, že idea používať toxické látky v ozbrojených konfliktoch má 

dávny pôvod, avšak do 19. storočia to boli len epizodické a málo vplyvné využitia. O chemických 

zbraniach možno hovoriť až od prelomu 19. a 20. stor., keď ich použitie malo masový charakter 

(Matoušek, 2005). 

Prehistória 

Použitie jedov ako nástrojov ozbrojeného násilia nie je novovekým vynálezom. Už z obdobia okolo 

roku 600 pred n. l. pochádzajú správy o tom, že Gréci a Asýrčania otrávili vodné zdroje čemericou, 

ktorá spôsobuje ťažké krvácanie. Thukydides uvádza, že v peloponézskej vojne (431- 404 pred n. l.) 

použili Sparťania zápalné telieska zo síry, ktoré produkovali oxid siričitý. Rímsky spisovateľ Sixtus 

Julius Africanus písal vo svojich knihách o možnostiach vojnového použitia zápalných prostriedkov 

a jedov „gréckeho ohňa“, ktoré boli zostavené zo síry, asfaltu, sírniku amónneho, nepáleného vápna 

a šťavy zo sykomory. V arabskom spise o vojnovom umení z rokov 1275 až 1295 uvádza Hassan 

Alrammah popis jedovatých a uspávajúcich produktov, tvoriacich sa pri spaľovaní látok obsahujúcich 

arzén a opiáty. Rakúske kroniky uvádzajú, že okolo roku 1570 navrhol rakúsky rytier Veit Wulf von 

Senftenberg v boji proti Turkom vrhanie gulí, ktoré produkovali dym arzeniku. Pravdepodobne prvá 

konštrukcia zápalného ručného granátu „Fewer-Ball“ bola popísaná v knižke o delostrelectve z roku 

1660. Toto zápalné guľové teleso bolo naplnené arzenikom, antimónom a sírou a malo otvory pre 

šírenie jedovatého plynu. Koncom 18. stor. začali Francúzi používať zápalnú muníciu plnenú 

fosforom, produkujúcu dráždivý dym. Z doby napoleonských vojen pochádza idea berlínskeho 

lekárnika, ktorý odporučil pruskému generálovi von Bülowovi použitie hrotov bodákov napustených 

v kyanovodíku. V roku 1854 bolo v Anglicku navrhnuté plniť granáty kakodyloxydom, čo však bolo 

zamietnuté vzhľadom na nedostatok danej zlúčeniny. V priebehu Krymskej vojny chcel britský 

generál lord Dundonald k dobytiu Malachovskej pevnosti použiť dym z horiacej zmesi síry, smoly 

a uhlia, čo bolo francúzskym vrchným veliteľom zamietnuté. Počas občianskej vojny v USA v r.1863 

zostrojil Ing. Doughty muníciu s náplňou chlóru proti južanským silám Konfederácie, k použitiu však 

neprišlo (Matoušek, 2005). 

Snaha o zákaz vojnového použitia toxických látok 

Je zaujímavé, že snaha o zákaz používať toxické látky v boji je staršia, než hromadné použitie zbraní, 

ktorých vývoj bol len v začiatkoch. V roku 1868 bola v Petrohrade zvolaná mierová konferencia, ktorá 

vo svojej deklarácii prvýkrát formuluje humanitné aspekty vojenského práva zdôrazňujúc, že „jediným 

legitímnym cieľom vojny je oslabenie vojenských síl protivníka, ktorý by bol prekročený použitím 

zbraní, ktoré zbytočne zvyšujú utrpenie alebo spôsobujú smrť“. Na túto konferenciu naviazala v roku 
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1874 v Bruseli ďalšia, ktorá v deklarácií použila už zmienenú humanitnú tézu a navyše sa zaviazala 

k nepoužívaniu „jedovatých a otrávených striel“. Toto bol v podstate prvý explicitný zákaz používania 

chemických zbraní. Hoci tieto dokumenty nikdy nevstúpili do platnosti, stali sa určitou predzvesťou 

dvoch mierových konferencií v Haagu (1899 a 1907) o zákonoch vedenia pozemných vojen, ktoré vo 

svojich Deklaráciách a Dohodách jednak zopakovali formulácie z Bruselu, jednak rozšírili zákaz na 

používanie munícií s cieľom rozptýlenia ničivých plynov. USA tieto dohody nepodpísala ani v roku 

1899 ani v 1907. Briti podpísali až dohodu z roku 1907. Ako je však vidieť ďalej, nepresná formulácia 

zákazu nezabránila prvému použitiu chemických zbraní (Matoušek, 2005). 

7.1 ZROD CHEMICKÝCH ZBRANÍ A  CHEMICKÁ VOJNA  

Po zahájení prvej svetovej vojny zo strany Trojspolku, vedeného Nemeckom a Rakúsko-Uhorskom 

v lete 1914 a po začiatočnom prenikaní na východnej, západnej a srbskej fronte proti silám Dohody, 

vojenské operácie pomerne skoro uviazli prakticky na všetkých frontoch v zákopoch. V období od 

jesene 1914 do jari 1915 boli sporadicky použité dráždivé látky bez veľkého efektu. Pravdepodobnosť 

použitia chemických zbraní bola najvyššia na strane Nemecka, nakoľko sa stali najväčšími výrobcami 

syntetických farbív, kde vedľajším produktom je vo veľkom množstve hromadiaci sa chlór a fosgén, 

ktoré sa nakoniec aj stali prvými hromadne použitými bojovými otravnými látkami. Nápad použiť 

tieto dusivé látky vo vojne pochádza od neskoršieho držiteľa Nobelovej ceny za syntézu amoniaku, 

prof. Fritza Haberu, ktorý začal pripravovať prvé použitie chlóru na širokej fronte vypustením 

z oceľových fliaš. Následne sa prvýkrát chemické zbrane použili na úseku západnej fronty 

v Západných Flandroch medzi Bixschoote a Poelkapelle, kde na strane Dohody stály francúzsko-

britsko-belgické sily, kam bolo poľnou železničnou dopravou doručených 6000 tlakových fliaš 

kvapalného chlóru (Matoušek, 2005). 

 

Obrázok 16: Tlakové fľaše plnené kvapalným chlórom 

(Zdroj: http://www.lexikon-erster-weltkrieg.de/images/thumb/a/aa/Rex075.jpg/640px-Rex075.jpg) 
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Nemci dlho čakali na správny smer vetra a vyhovujúce podmienky, ktoré nastali až 22. apríla 1915 

okolo 18:00. Účinky 168 ton chlóru vypusteného naraz na fronte po šírke 4 km boli hrozivé a viedli 

k označeniu tohto dňa ako „čierny deň u Ypres“. Predstavovali na strane spojencov 15000 

postihnutých, z toho 5000 mŕtvych, ktorí nestačili utiecť pred postupujúcim šedo-zeleným smrtiacim 

oblakom. Nemecké velenie, ktoré neočakávalo taký úspech, bolo prekvapené a tak nebolo schopné 

využiť túto situáciu k prelomeniu fronty, nakoľko si nepripravilo žiadne ďalšie kroky. Napriek 

neľudským následkom prvého použitia chemických zbraní, žiadna z bojujúcich strán neprotestovala, 

dokonca postupne prešli na nový spôsob vedenia vojen. Prví odpovedali Francúzi a Rusi, následne 

Briti, Rakúšania, Taliani a nakoniec aj Američania. Do konca prvej svetovej vojny bolo použitých 

celkove 38 bojových otravných látok. Celkovo bolo chemickými zbraňami spôsobených 1 297 000 

strát, z toho 91 200 smrteľných (Matoušek, 2005). 

 

Obrázok 17: Vojaci ukladajú svojich kamarátov po útoku chlórom do masových hrobov 

(Zdroj: http://www.geschichtecalbes.kilu.de/8gefallenentransport.jpg) 

Chemické zbrane boli v povojnovom období ďalej vyvíjané a to nie len víťaznými mocnosťami 

bývalej Dohody (Francúzsko, Anglicko, Rusko, USA), ale už od 20. rokov tiež krajinami, ktorým bolo 

vlastníctvo týchto zbraní zakázané mierovými zmluvami z Versailles, Triatonu a Berlína. Krátko po 

vojne sa objavil v arzenáloch chemických zbraní lewisit, v prvej polovici 30. rokov dusíkové yperity 

(Matoušek, 2005). 

Počas druhej svetovej vojny neboli chemické zbrane v Európe použité napriek tomu, že ich držiteľmi 

bolo nie len Nemecko, ale aj Francúzsko, Anglicko, Rusko a USA. Neskôr sa ukázalo, že aj napriek 

tomu, že sa chemické zbrane nepoužili, ich vývoj napredoval. V roku 1935 bol Schraderovou 

skupinou IG Farben objavený vysoko toxický tabun a rok na to i sarín, čo bol historicky zrejme 

najväčší prelom vo vývoji chemických zbraní. Dôvod, prečo Nemecko nepoužilo v agresívnej vojne 

chemické zbrane spočíva zrejme v tom, že v počiatočnom období víťazného ťaženia to nebolo 
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potrebné a neskôr museli nacisti počítať s odvetnými údermi protihitlerovskej koalície, ktorá 

disponovala obrovským chemickým arzenálom (Matoušek, 2005). 

Skúsenosti s použitím chemických zbraní z prvej svetovej vojny viedli k tomu, že sa tento problém 

dostal veľmi skoro na jednanie na pôde prvej medzinárodnej organizácie – Spoločnosti národov. 

Výsledkom bol už spomínaný Ženevský protokol o zákaze vojnového použitia dusivých a iných 

toxických plynov a bakteriologických metód vedenia vojen, podpísaný v Ženeve 17.6.1925. O úplnom 

a všeobecnom zákaze chemických a biologických zbraní bolo od 60. rokov prerokovávané spoločne na 

novovytvorenom multilaterálnom rokovacom fóre. V roku 1972 bola podpísaná už spomínaná Dohoda 

o zákaze vývoja, výroby a hromadenia bakteriologických a toxínových zbraní a o ich ničení, čo je 

najdokonalejší platný multilaterálny odzbrojovací dokument o úplnom a všeobecnom zákaze týchto 

druhov zbraní hromadného ničenia (Matoušek, 2005).   

7.1.1 DEFINÍCIA CHEMICKÉHO INZULTU  

Jed. Schopnosť chemických látok pôsobiť na živé organizmy nepriaznivo je nazývaná toxicita 

a chemická látka, ktorá vykazuje nepriaznivé účinky, sa nazýva toxická látka, toxín (Patočka, 2004). 

Expozícia. Expozícia je chápaná ako vystavenie živého organizmu účinku chemickej látky, pri ktorej 

dôjde k jej prieniku do vnútorných častí organizmu (Patočka, 2004). 

Brána vstupu. K prieniku otravnej látky do organizmu môže prísť na rôznych miestach, ktorým sa 

hovorí brána vstupu. Je to teda spôsob kontaktu organizmu s chemickou látkou, charakterizovaný 

miestom, kadiaľ chemická látka preniká do organizmu (Patočka, 2004). 

Riziko. Riziko vyjadruje pravdepodobnosť, s akou sa pri definovanej expozícií organizmu chemickej 

látke prejaví jej nebezpečnosť (toxicita) (Patočka, 2004). 

7.1.2 PÔSOBENIE OTRAVNÝCH LÁTOK NA ORGANIZMUS  

Stupeň a rozsah poškodenia organizmu, vyvolaný určitou otravnou látkou a rýchlosť, s akou tieto 

funkčné i morfologické poruchy prebiehajú, je závislý na mnohých faktoroch. Fyzikálne a chemické 

vlastnosti otravných látok určujú ich chovanie v teréne a do značnej miery rozhodujú o podmienkach 

expozície živej sily v priestore bojovej činnosti. Každá toxická látka pri pôsobení na organizmus 

prechádza štyrmi základnými dejmi a síce prenikaním do organizmu (penetrácia), vstrebávaním 

(resorpcia), transportom a vlastným metabolickým efektom (Klement, 2011; Patočka, 2004). 
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7.1.3 CESTY PRIENIKU DO ORGANIZMU  

• zasiahnutie dýchacích orgánov, 

• zasiahnutie neporušenej alebo porušenej kože, 

• zasiahnutie očnej spojovky, 

• zasiahnutie tráviacich orgánov požitím kontaminovanej vody alebo potravín, 

• zasiahnutie iných orgánov lymfatického a krvného systému po kontakte so zamorenou 

technikou a materiálom (Patočka, 2004). 

7.2 KLASIFIKÁCIA OTRAVNÝCH LÁTOK  

Otravné látky sa delia na: 

• smrtiace - schopné v bojových koncentráciách spôsobiť v krátkej dobe smrť; 

• zneschopňujúce a oslabujúce - schopné spôsobiť zneschopnenie k ďalšiemu vedeniu 

bojovej činnosti a tým znemožniť alebo podstatne obmedziť plnenie bojových úloh; 

• otravné látky k zasiahnutiu rastlín - schopné likvidovať zelené časti rastlín (Klement, 

2011). 

7.2.1 NERVOVO PARALYTICKÉ LÁTKY  

Nervovoparalytické látky sú organické zlúčeniny fosforu. Popri vysokej toxicite sa vyznačujú rýchlym 

nástupom účinku a prienikom do organizmu všetkými bránami vstupu. Je potrebné uviesť, že tieto 

zlúčeniny rovnakej základnej štruktúry sa používajú v priemysle ako zmäkčovadlá, hydraulické 

kvapaliny, vo veterinárnej či humánnej medicíne ako liečivá (Klement, 2011; Patočka, 2004; 

Matoušek, 2005). 
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Prehľad nervovoparalytických látok 

Chemická 
zbraň 

Zlúčenina Druh     Vzorec Základné vlastnosti 

Sarín  O- isopropyl-methyl-
fluorofosfát 

G 

 

Bezfarebné vode 
podobné kvapaliny, bez 
zápachu, relatívne dobre 
rozpustné vo vode 
a dobre rozpustné 
v organických 
rozpúšťadlách, je pre ne 
charakteristická vysoká 
prchavosť, v teréne 
vydrží 12-24 hodín 

Soman O-pinakolyl-
methylfluoro-fosfonát 

G 

 

Tabun O-ethyl-
dimethylamido-
kyanofosfát 

G 

 

Cyklosarín cyklohexyl-
methylfluoro-fosfonát 

G 

 

VX O-ethyl-S-/2-
diisopropyl-
amioethyl-/-methyl-
thiofosfonát 

V 

 

Bezfarebná kvapalina, 
bez zápachu, veľmi 
nízka prchavosť, takže 
vydrží dlho v teréne 

GV dimethylamido-O-2-
dimethylamino-ethyl-
fluorofosfonát 

GV 

 

Stredná prchavosť, 
v teréne vydrží dlhšie 
ako G ale kratšie ako 
V látky 

 

Mechanizmus účinku paralytických otravných látok 

Nervovoparalytické látky ovplyvňujú cholínergný prenos nervového vzruchu, ktorý je na synapsii 

sprostredkovaný chemickou látkou – acetylcholínom. Po naviazaní na acetylcholínový receptor sa 

mení priepustnosť pre ióny, ktoré začnú prúdiť do bunky a z bunky, čím vzniká elektrický potenciál. 

Acetylcholín musí byť hneď po prenose vzruchu rozložený enzýmom acetylcholínesteráza, ktorá je 

v prípade použitia nervovoparalytických otravných látok blokovaná. Táto inhibícia vedie 

k nahromadeniu acetylcholínu a k neustálemu dlhodobému nadmernému dráždeniu cholínergných 

receptorov. V závislosti na lokalizácii a typu týchto receptorov sa rozvíjajú muskarínové, nikotínové 

alebo centrálne klinické príznaky, rozvíja sa akútna cholínergná kríza. Reaktivácia inhibovanej 

acetylcholínesterázy je možná prostredníctvom reaktivátorov (Klement, 2011; Patočka, 2004; 

Matoušek, 2005). 
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Toxicita paralytických otravných látok 

G látky. Ich toxicita, ktorá je všeobecne veľmi vysoká, kolíše v závislosti na bráne vstupu, kde 

najčastejšou sú dýchacie cesty. Stredná letálna koncentrácia v ovzduší vedúca po jednominútovej 

expozícii k smrti 50 % exponovaných osôb sa pohybuje medzi 0,03 a 0,08 mg/l (Klement, 2011; 

Patočka, 2004). 

V látky. Sú toxickejšie ako G látky, zvlášť pri intoxikácii cez kožu. Stredné letálne koncentrácie sa 

pohybujú okolo 0,036mg/l (Klement, 2011; Patočka, 2004). 

GV látky. Stredná letálna dávka sa pohybuje okolo 1,36mg/kg hmotnosti exponovaného jedinca 

(Klement, 2011; Patočka, 2004). 

Klinický obraz akútnej intoxikácie paralytickými ot ravnými látkami 

Muskarínové príznaky. Intoxikácia sa prejaví miózou, poruchou akomodácie, na spojovkách a nosnej 

sliznici vzniká prekrvenie a edém. Exponovaný pacient má zvýšené slinenie, slzenie a potenie. 

V dýchacích cestách dochádza k zvýšenej sekrécii bronchiálnych žliaz a k bronchospazmu. U pacienta 

sa môžu prejaviť príznaky zvýšenej črevnej peristaltiky, bolesti môžu byť až kolikovitého charakteru. 

V klinickom obraze sa tiež pozoruje bradykardia a príznaky poklesu krvného tlaku. 

Nikotínové príznaky. Medzi tieto príznaky zaraďujeme svalovú slabosť, tras a zášklby jednotlivých 

priečne pruhovaných svalov, postupne sa vyvíjajú tonicko-klonické kŕče, ktoré môžu vyústiť až 

v paralýzu. U pacienta môže dôjsť až k zástave dýchania. 

Centrálne príznaky. Sú charakterizované depresiami dýchacích a kardiovaskulárnych centier v oblasti 

predĺženej miechy, bolesťami hlavy, úzkosťou, nepokojom, závratmi, kvalitatívnymi a kvantitatívnymi 

zmenami vedomia. 

Neskorý neurotoxický efekt. Je charakterizovaný motorickými a senzorickými poruchami, 

histologickými zmenami v periférnych neurónoch, inhibíciou a neskôr dealkyláciou tzv. neurotoxickej 

esterázy. Klinický obraz prebieha podobne ako pri akútnej otrave, avšak s oneskorením niekoľkých 

dní. Následne dochádza k obdobiu latencie, ktorá môže trvať týždeň až mesiac. Po tomto období môže 

dôjsť k zvýšenej sekrécii z horných dýchacích ciest, slzeniu, faryngitíde a laryngitíde, k bolestiam až 

parestéziám končatín. Neskôr sa vyvíja fáza denervácie a po nej sa rozvíja ťažká atrofia svalov 

horných a dolných končatín. Rekonvalescencia môže trvať niekoľko rokov (Klement, 2011; Patočka, 

2004; Matoušek, 2005). 

Diagnostika akútnych otráv paralytickými otravnými látkami 

K rýchlej a včasnej diagnostike je potrebná podrobná anamnéza, identifikácia otravnej látky, 

vyšetrenie klinického stavu a laboratórne vyšetrenie krvi. Diferenciálnodiagnosticky môžeme 

uvažovať nad otravou karbamátmi (Klement, 2011; Patočka, 2004). 
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Terapia akútnych otráv paralytickými otravnými látk ami 

Vzhľadom k bezprostrednému ohrozeniu života musí byť terapia zahájená čo najskôr. V rámci prvej 

pomoci podávame príslušné antidóta, zamedzujeme ďalšiemu prieniku jedu do organizmu 

a zabezpečujeme základné životné funkcie. V rámci antidótnej terapie môžeme podávať 

anticholínergiká ako funkčné antidóta a reaktivátory acetylcholínesterázy ako kauzálne antidóta. 

Z anticholínergík môžeme vyberať atropín, ktorý sa podáva i.m., alebo i.v. v dávke 2-4 mg opakovane 

v 10-30 min. intervaloch. Atropín podávame do prvých príznakov atropinizácie, kam patrí mydriáza, 

sčervenanie kože, suchosť slizníc a tachykardia. Z ďalších anticholínergík môžeme vybrať benactyzín, 

biperiden alebo skopolamín. V rámci kauzálnej antidótnej terapie môžeme podávať pralidoxim 

a obidoxim. Pralidoxim podávame i.m. alebo i.v. v dávke 0,5-1 mg, obidoxim v dávke 0,25 mg. Do 

liečebnej praxe bol zavedený aj najnovší liek HI-6, ktorý sa preukázal ako najoptimálnejší, podáva sa 

v dávke 0,8-1 mg. Antidótnu terapiu môžeme doplniť antikonvulzívnou terapiou podaním diazepamu 

v dávke 10 mg i.m., alebo alprazolamu, či clonazepamu. Do liečby tiež môžeme zaradiť 

oxygenoterapiu, farmakologickú podporu dýchania a reguláciu acidózy (Klement, 2011; Patočka, 

2004; Matoušek, 2005). 

Detekcia paralytických otravných látok 

Na detekciu sa používa chemická kontrolná stanica CHP-71, ktorá reaguje na nervovoparalytické 

otravné látky objavením sa červeného pruhu. Použiť tiež môžeme individuálny detektor Detehid 

a dôkazový papier CALID-3 (Patočka, 2004). 

 

Obrázok 18: Detektor CHP-71 

(Zdroj: http://www.csla.cz/vyzbroj/chemickypruzkum/chp71.htm) 



71 
 

 

Obrázok 19: Moderné detekčné sady 

(Zdroj: http://www.oritest-group.com/en/products/detection-kits/detection-kit-orm-17-k/gallery/) 

Ochrana pred účinkami paralytických otravných látok 

Medzi prostriedky individuálnej ochrany patria ochranná maska a ochranný odev, ktoré úplne zabránia 

prieniku otravných látok do organizmu. Ak však už príde k zasiahnutiu, na dekontamináciu sa môže 

použiť Individuálny protichemický balíček (IPB) vzor 80, ktorý obsahuje Desprach. Desprach je 

mikromletý bentonit, ktorý je charakteristický vysokou absorpčnou schopnosťou, ktorá po včasnom 

nasypaní na miesto kontaminácie chráni miesto vstupu a zabraňuje ďalšiemu prieniku. K účinnej 

profylaxii sa v súčasnej dobe zvykne podávať reverzibilný inhibítor cholínesterázy, karbamát 

pyridostigmín a to za účelom dočasnej ochrany časti acetylcholínesterázy pred následným účinkom 

nervovoparalytických látok, predovšetkým na periférii, vzhľadom na to, že v liečebných dávkach (30 

mg po 8 hodinách perorálne) pyridostigmín neprechádza hematoencefalickou bariérou. Novším 

spôsobom profylaxie je podávanie zmiešaného profylaktika nazvaného PANPAL, čo je zmes 

benactyzínu a trihexyfenidyl. Vo vývoji je ešte jeden druh profylaktika TRANSANT s obsahom HI-6 

(Klement, 2011; Patočka, 2004). 

Odmorovanie 

Na okamžité odmorovanie kože sa používa prostriedok IPB vzor 60 s obsahom Desprachu (Patočka, 

2004). 
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7.2.2 PĽUZGIEROTVORNÉ LÁTKY  

Pľuzgierotvorné látky patria medzi otravné látky so smrteľným účinkom na človeka. Charakterizuje 

ich prítomnosť devastujúceho, zle hojaceho sa defektu na tkanive, ktorý vzniká na podklade ich 

cytotoxicity. V bežných bojových koncentráciách majú na exponovaných jedincov smrteľné účinky, 

ktoré sa však prejavia s latenciou v závislosti od celkovej dávky. Charakteristický je pomalý rozvoj 

zápalového nekrotického procesu s početnými klinicky závažnými komplikáciami. Napriek tomu, že 

túto skupinu otravných látok už nemôžeme pokladať za perspektívnu, zostáva v odhadoch 

pravdepodobnosti použitia na druhom mieste za nervovoparalytickými vzhľadom na veľké množstvo 

skladových zásob, ktoré neboli zničené aj napriek Dohode o zákaze použitia chemických zbraní 

(Klement, 2011; Patočka, 2004). 

Prehľad pľuzgierotvorných látok (Matoušek, 2005; Patočka, 2004) 
 

CHEMICKÁ 
ZBRAŇ 

ZLÚČENINA DRUH    VZOREC ZÁKLADNÉ 
VLASTNOSTI 

H, HD- yperit 
Sulphur 
Mustard  

bis- (2- chlór-
ethyl) sulfid 

sírny yperit 

 

Bezfarebná olejovitá 
kvapalina, so zápachom po 
horčici alebo chrene, vo 
vode málo rozpustný, dobre 
rozpustný v organických 
rozpúšťadlách. Výrazná 
nevýhoda – tuhne vo 
voskovú masu už pri teplote 
+14,4°C. 

T yperit bis- (2-chló-
rethylmerkaptoe
thyl)-ether 

oxolový 
yperit 

 

Používa sa v zmesi so 
sírnym yperitom vzhľadom 
na stálosť až do teploty -
30°C 

Q yperit 1,2-bis(2-
chlorethy-
lmerkapto)-
ethán 

seskviyperit 

 

Žlté až hnedasté olejovité 
kvapaliny bez zápachu, 
rozpustné iba v organických 
rozpúšťadlách. 

HN-1  dusíkový 
yperit 

 
HN-2  dusíkový 

yperit 
 

HN-3  dusíkový 
yperit 

 

 

lewisit 2-chlór-
vinyldichlór-
arsin 

 

 

Bezfarebná kvapalina bez 
zápachu, dobre rozpustná 
v organických 
rozpúšťadlách, je menej 
stály než yperity, avšak 
tuhne až pri -18°C, takže je 
vojensky použiteľný 
i v zimných mesiacoch 
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Mechanizmus účinku pľuzgierotvorných otravných látok 

Mechanizmus účinku týchto otravných látok nie je doteraz dostatočne vysvetlený. Predpokladá sa, že 

ich účinok súvisí s metabolizmom nukleoproteínov bunkových jadier, predovšetkým kyseliny 

deoxyribonukleovej (DNA). Alkyláciou purínovej bázy mení štruktúru DNA, čo vedie k jej 

rozštiepeniu a následnému poklesu proteosyntézy. Predpokladá sa, že pľuzgierotvorné otravné látky 

majú vplyv v zmysle inhibície aj na iné enzýmy a enzýmové systémy. Po zasiahnutí je typická dlhá 

doba latencie s pomalým priebehom intoxikácie a hojenia. Vzhľadom na tieto okolnosti sú po objavení 

sa klinických príznakov už ireverzibilne poškodené niektoré dôležité funkcie orgánov.  

Toxicita pľuzgierotvorných otravných látok 

U sírneho yperitu sa LD50pri perkutánnej intoxikácii pohybuje medzi 40-60 mg/kg hmotnosti, zatiaľ čo 

pľuzgierotvorný efekt býva dosiahnutý už pri dávke 0,03-1 mg/kg hmotnosti. V prípade perorálnej 

otravy sa pohybuje hodnota LD50 okolo 10 mg/kg hmotnosti (Klement, 2011; Patočka, 2004). 

Klinický obraz akútnej intoxikácie p ľuzgierotvornými otravnými látkami 

Zasiahnutie kože. Pľuzgierotvorné otravné látky kožu podráždia len v prípade silne rozpálenej 

a spotenej kože, kedy môžu spôsobovať slabé pálenie. Po 4-6 hodinách od expozície sa môžu objaviť 

pocity napínania, svrbenia a pálenia zasiahnutej kože. Pozorujeme najskôr sčervenanie a po 

24 hodinách sa začnú tvoriť na periférii drobné pľuzgieriky, ktoré sa postupne zlievajú do väčších 

pľuzgierov, až sa vytvorí jeden veľký pľuzgier nad celou zasiahnutou plochou. Obsah pľuzgierov je 

číry, bezfarebný, netoxický exsudát. Vzniká bulózna dermatitída, ktorá je v ťažkých prípadoch hlboká 

a prejavuje sa po prasknutí pľuzgiera bolestivým vredom zasahujúcim až do podkožia. Kráter vredu je 

vyplnený nekrotickými masami, ktoré sú postupne nahradzované granulačným tkanivom. Hojenie trvá 

4-6 týždňov (Klement, 2011; Patočka, 2004; Matoušek, 2005). 

Zasiahnutie očí. Po latencii, dlhej zhruba 2-8 hodín, sa začínajú objavovať u exponovaného jedinca 

pocity pálenia, rezania, svetloplachosti a pocit cudzieho telesa v oku. Rozvíja sa edém a začervenanie 

viečok a spojiviek. V prípade ťažkej intoxikácie dochádza k hlbokému zápalu rohovky, až 

k vytvoreniu rohovkového vredu, poprípade k strate celého oka (Klement, 2011; Patočka, 2004; 

Matoušek, 2005). 

Inhalačná intoxikácia. Po niekoľko hodinovej latencii sa rozvíja obraz ľahkého zápalu horných 

dýchacích ciest, až fibrózne nekrotická bronchopneumónia v závislosti na závažnosti intoxikácie. 

Postihnutý pociťuje tlak za hrudnou kosťou, objavuje sa dráždivý kašeľ, ktorý môže byť 

s expektoráciou hlienu, alebo až krvi. U pacienta pozorujeme vysoké teploty a schvátenosť. V ťažkých 

prípadoch hrozí smrť po 3 až 4 dňoch. Na 9 až 10 deň po otrave hrozí udusenie z dôvodu upchatia 

drobných bronchov uvoľnenými pablanami z miesta nekrotickej sliznice (Klement, 2011; Patočka, 

2004; Matoušek, 2005). 
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Perorálna otrava. Rozvíja sa po požití kontaminovanej vody či potravy. Klinický obraz sa rozvíja po 

niekoľkominútovej latencii nevoľnosťou, bolesťami v epigastriu, úporným vracaním a hnačkami 

s prímesou krvi. Pacient je ohrozený hypovolemickým šokom pre straty tekutín a možnosti perforácie 

zažívacieho traktu (Klement, 2011; Patočka, 2004; Matoušek, 2005). 

Celkové príznaky. V prípade ťažkých intoxikácií sa môžu objaviť ataxie, svalové zášklby, kŕče až 

paralýza kostrového svalstva. U pacienta môžeme pozorovať apatie, depresie a únavový syndróm 

(Klement, 2011; Patočka, 2004; Matoušek, 2005). 

Špecifiká pri zasiahnutí lewisitom. Pri tomto type pľuzgierotvornej látky sa objavujú mnohopočetné 

hemorágie v dôsledku kapilarotoxického efektu lewisitu. Prítomnosť arzénu v molekule lewisitu môže 

vyvolať obličkové a pečeňové zlyhanie (Klement, 2011; Patočka, 2004; Matoušek, 2005). 

 

Obrázok 20: Pľuzgiere po zasiahnutí yperitom a obraz vredov s nekrotickou spodinou po 

prasknutí pľuzgiera 

(Zdroj: http://digitaljournal.com/img/8/8/8/3/5/1/i/8/5/4/o/Blister-arm.jpg, 

http://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S1357303911002933-gr1.jpg) 

Diagnostika akútnych otráv pľuzgierotvornými otravnými látkami 

Pre stanovenie správnej diagnózy je nevyhnutná anamnéza, klinický obraz a detekcia vyvolávajúcej 

noxy (Klement, 2011; Patočka, 2004). 
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Terapia akútnych otráv pľuzgierotvornými otravnými látkami 

Základom prvej pomoci pri zasiahnutí kože je odmorenie exponovaných miest tak, aby sme zabránili 

vstrebávaniu noxy do vnútorného prostredia. Používame univerzálny prostriedok IPB-80 (desprach), 

prípadne 1 až 2% vodný roztok monochloramínu B či 1% roztok manganistanu draselného. Na 

výplach očí, nosnej a ústnej dutiny používame 1 až 2% roztok bikarbonátu sodného, 0,25 až 0,5% 

monochloramínu B, fyziologickým roztokom, alebo aspoň čistou nekontaminovanou vodou. Použitie 

špecifického antidóta má význam len v prípade lewisitu vzhľadom na omnoho kratšiu dobu latencie. 

Antidótum je schopné zabrániť vlastnému účinku yperitov – alkyláciu DNA, pod podmienkou, že ešte 

nevznikli ireverzibilné väzby yperitu na DNA. Z antidót vyberáme medzi dimerkaptopropanolom 

a jeho analógom dimerkaptopropansulfátom. Odporúča sa podávať 3-6 dávok dimerkaptopropanolu 

intramuskulárne v priebehu prvých 24 hodín od intoxikácie. Vredové defekty ošetrujeme za 

aseptických podmienok a dbáme na prevenciu vzniku infekcie. V prípade zasiahnutia očí používame 

lokálne hydrokortizón a 1 – 2% kokaín k odstráneniu bolesti. Pri zasiahnutí dýchacích ciest 

ordinujeme inhaláciu 2% roztoku bikarbonátu sodného a antitussiká alebo expektoranciá. V prípade 

perorálnej otravy odsávame žalúdočný obsah, opakujeme výplach žalúdka a následne podávame 

aktívne uhlie (Klement, 2011; Patočka, 2004; Matoušek, 2005). 

Detekcia pľuzgierotvorných otravných látok 

Na detekciu sa používa chemická kontrolná stanica CHP-71 (Patočka, 2004). 

Ochrana pred účinkami pľuzgierotvorných otravných látok 

Veľmi účinnú, ale žiaľ len dočasnú ochranu poskytujú ochranné masky (M10, OM90, M10M) 

a ochranný plášť (JP75) (Klement, 2011; Patočka, 2004). 

Odmorovanie 

Na odmorovanie používame univerzálny prostriedok IPB-80 (desprach) (Patočka, 2004). 

7.2.3 VŠEOBECNE JEDOVATÉ LÁTKY  

Všeobecne jedovaté látky patria do kategórie usmrcujúcich látok, pre ktoré je spoločné, že za bežného 

použitia v teréne môžu spôsobiť ťažkú intoxikáciu, končiacu smrťou. Všeobecne jedovaté látky sú 

látky, ktoré účinkujú ako inhibítory dýchacieho reťazca. Pri podskupine tzv. krvných jedov je toxický 

zásah sprostredkovaný tvorbou abnormálneho hemoglobínu. Ďalším spôsobom, ako pôsobia tieto 

látky, je priama inhibícia enzýmov respiračného reťazca mitochondriálnych membrán (Patočka, 2004, 

Matoušek, 2005). 

Oxid uhoľnatý CO 

Oxid uhoľnatý je horľavý bezfarebný plyn, bez chuti, bez zápachu, nedráždi dýchacie cesty. Jeho 

zdrojom je horenie. Má rovnakú hustotu ako vzduch (Matoušek, 2005). 



76 
 

Mechanizmus účinku 

CO sa viaže na hemoglobín za vzniku karbonylhemoglobínu, ktorý následne nie je schopný viazať 

kyslík. Afinita hemoglobínu k CO je 220 - krát vyššia ako ku kyslíku, čo je príčinou otravy už pri 

veľmi nízkych koncentráciách (Patočka, 2004; Klement, 2011). 

Klinické prejavy intoxikácie 

Klinické prejavy sú dôsledkom hypoperfúzie tkanív orgánov citlivých na narušenie aeróbneho 

metabolizmu. U exponovaného sa objavujú bolesti hlavy, nauzea, vracanie, prehlbuje sa svalová 

slabosť, postupne sa pridávajú závrate a šeroslepota. Koža mení farbu z naružovelej až k načervenalej. 

Závažná intoxikácia sa vyznačuje tachykardiou, postihnutý upadá do bezvedomia a objavujú sa 

tonicko-klonické kŕče. Príčinou smrti bývavajú ťažké arytmie, edém mozgu a celkové poškodenie 

mozgu hypoxiou (Klement, 2011; Patočka, 2004; Matoušek, 2005). 

Diagnóza 

Základom diagnózy je anamnéza, klinický obraz a vyšetrenie karbonylhemoglobínu (Patočka, 2004). 

Terapia 

Základom terapie je oxygenoterapia, kým neklesne hodnota karbonylhemoglobínu pod 10%. Pri 

edéme mozgu podávame infúzne roztoky napr. zmes glycerolu a glukózy alebo 10-20% roztoku 

manitolu (Klement, 2011; Patočka, 2004; Matoušek, 2005). 

Látky vyvolávajúce methemoglobinémiu 

Patria sem dusičnany, dusitany, nitrobenzén, anilín, chlorečnany, ale aj niektoré lokálne anestetiká, 

napr. prokain, lidokain či benzokain (Patočka, 2004). 

Klinické prejavy 

Medzi prvými príznakmi sa objavujú bolesti hlavy, zvýšená únavnosť a závrate. Pri stredne závažnej 

intoxikácii sa pripojuje dušnosť a bradykardie. Pri ťažkých otravách dochádza k depresii dychu, kŕčom 

a poruchám vedomia. Príčinou smrti je srdcové zlyhanie v dôsledku hypoxie (Klement, 2011; Patočka, 

2004). 

Diagnóza 

Základom diagnózy je anamnéza, klinický obraz a vyšetrenie methemoglobínu (Patočka, 2004). 

Terapia 

Prvá pomoc je rôzna a závisí na bráne vstupu. Spočíva v umytí postihnutých miest, podaní aktívneho 

uhlia, prípadne v umelom dýchaní. Zavádza sa oxygenoterapia a podávanie methylovej či toluidínovej 

modrej. Neenzymatickú redukciu methemoglobínu urýchľujú vysoké dávky vitamínu C. U ťažkých 

otráv pristupujeme k transfúzii (Klement, 2011; Patočka, 2004). 
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Kyanovodík 

Kyanovodík je veľmi slabá, bezfarebná kyselina s charakteristickým zápachom po horkých mandliach. 

Kyanidy boli podobne ako oxid uhoľnatý zneužité k vraždeniu väzňov v nacistických vyhladzovacích 

táboroch. V prírode je kyanovodík prítomný v glykozidoch amygdalínu v semenách kôstkovíc 

(Patočka, 2004, Matoušek, 2005). 

Mechanizmus účinku 

Toxický kyanidový ión má vysokú afinitu k Fe3+ cytochrómoxidáze. V dôsledku toho je zablokovaný 

prenos elektrónu na molekulárny kyslík, ktorý nemôže byť použitý pre oxidačné pochody, takže sled 

reakcií dýchacieho reťazca v mitochondriách je prerušený a nedôjde k tvorbe ATP. Rozvíja sa 

metabolická acidóza. Kyanidy blokujú vnútrobunkový aeróbny metabolizmus a bunky nie sú schopné 

utilizovať kyslík, napriek tomu, že v krvi je ho dostatok. Niektoré kyanidy sa môžu v menšej miere 

viazať i na Fe2+ hemoglobín za vzniku kyanhemoglobínu, ktorý nie je schopný prenášať kyslík. 

Kyanidy tiež môžu vytvárať komplexy aj s ďalšími rôznymi enzýmami (Klement, 2011; Patočka, 

2004; Matoušek, 2005). 

Klinické prejavy intoxikácie a diagnóza 

K super akútnej intoxikácii dochádza pri zasiahnutí s vysokou koncentráciou kyanovodíka, kedy stačí 

jeden alebo niekoľko málo vdychov k pocitu silného zovretia krku, nepravidelnému kŕčovitému 

dýchaniu, zasiahnutý sa láme v kŕčoch a rýchlo stráca vedomie. Smrť nastáva do 2-3 minút. Pri 

vysokých koncentráciách dochádza k smrti prakticky po jednom vdychu, ako to bolo imitované vo 

filme Pekařův císař, kde obeť privoniava k otrávenej ruži. 

Akútna intoxikácia je sprevádzaná zrýchleným dýchaním v dôsledku stimulácie chemoreceptorov 

karotického sínusu kyanidovým iónom. Exponovaná osoba nie je schopná vlastnou vôľou regulovať 

hĺbku vdychu. Dochádza k rýchlej strate vedomia, rozvíjajú sa tonicko-klonické kŕče, dýchanie 

postupne slabne, spomaľuje sa a nakoniec ustáva. Ľahká otrava prebieha bez straty vedomia a je 

sprevádzaná bolesťami hlavy, závratmi, tinitom, bolesťami hrdla, prechodnými poruchami videnia. 

Môže sa dostaviť záchvatovitá dušnosť. Len u tejto formy otravy je možná spontánna úprava. Hlavnou 

príčinou smrti je hypoxia až anoxia životne dôležitých centier v predĺženej mieche (Klement, 2011; 

Patočka, 2004; Matoušek, 2005; Brzybohatý et al., 2001). 

Vzhľadom na rýchlosť priebehu otravy a dôležitosti skorého terapeutického zásahu, laboratórny dôkaz 

otravy kyanidmi ustupuje do ústrania (Patočka, 2004). 

Terapia 

Prvú pomoc zahájime čo najrýchlejšie umelou pľúcnou ventiláciou a inhaláciou pár amylnitritu. 

Dýchanie „z úst do úst“ nevykonávame pre riziko intoxikácie. Popri inhalácii amylnitritu môžeme tiež 

podávať intravenózne 3% roztok dusitanu sodného alebo 4-dimetylaminofenol v dávke 3-4 mg/kg 
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intravenózne. Zahajujeme tiež oxygenoterapiu. Podaním thiosíranu sodného v dávke 50-100 mg/kg 

docielime konverziu kyanhemoglobínu na relatívne netoxické thiokianatany. Dikobalt edetas má 

schopnosť viazať kyanidový ión a je možné ho podávať i samostatne v dávke 300 mg intravenózne. 

Ochranná maska predstavuje dostatočnú ochranu proti inhalácii, kontaminácii telesného povrchu sa dá 

zabrániť ochranným odevom (Klement, 2011; Patočka, 2004; Matoušek, 2005). 

Sulfidy- sulfán 

Sulfán je bezfarebný, horľavý a dráždivý plyn zapáchajúci po skazených vajíčkach. Hromadí sa 

v podzemných priestoroch, pretože je ťažší ako vzduch (Patočka, 2004). 

Mechanizmus účinku 

Sulfidy patria k vnútrobunkovým jedom s účinkom podobným kyanidom. Inhibícia 

cytochrómoxidázového systému vedie k narušeniu oxidatívnej fosforylácie, blokáde bunkového 

dýchania a k anoxii (Klement, 2011; Patočka, 2004). 

Klinické prejavy otravy 

Už pri nízkych koncentráciách sa objavuje slzenie, pálenie v očiach a dráždivý kašeľ. Môžu sa 

objavovať nauzea, vracanie, bolesti hlavy a celková slabosť. Vážnou komplikáciou bývava 

keratokonjunktivitída, ktorá sa rozvíja v priebehu niekoľko hodín až dní po expozícií. Ťažká otrava sa 

prejaví neurologickými príznakmi v podobe nepokoja a kŕčov. Dráždenie pľúc vedie k rozvoju edému 

pľúc a paralýze dychu. Rozvíjajú sa arytmie. Príčinou smrti je paralýza dychových centier, prípadne 

srdcové zlyhanie (Klement, 2011; Patočka, 2004). 

Diagnóza 

Základom správne stanovenej diagnózy je anamnéza a klinický obraz. Dôkaz sulfhemoglobínu nepatrí 

k bežným metódam (Patočka, 2004). 

Terapia 

Prvá pomoc spočíva v okamžitom opustení zamoreného prostredia a v umelom dýchaní. Zahajujeme 

oxygenoterapiu a terapiu amylnitritom či 3% roztokom dusitanu sodného. Pri kŕčoch podávame 

diazepam. Ako účinnú ochranu môžeme použiť masku a ochranný odev (Klement, 2011; Patočka, 

2004). 

7.2.4 DUSIVÉ LÁTKY  

Pre dusivé otravné látky sa v zahraničnej literatúre používa názov „lung injurants“, v preklade „látky 

poškodzujúce pľúca“, ktorý verne vystihuje hlavný terčový orgán. Nemci označovali dusivé látky ako 

látky „zeleného kríža“ (Grünkreuz). Dusivými látkami bolo spôsobené najviac zdravotných 

a nenávratných strát, historický primát náleží v tomto smere fosgénu, ktorý má na svedomí okolo 70% 

strát spôsobených za 1. svetovej vojny chemickými zbraňami. V druhej svetovej vojne bol fosgén 
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najrozšírenejšou otravnou látkou skladovanou všetkými vojnovými mocnosťami. V súčasnej dobe sa 

na celom svete vyrába ročne niekoľko sto tisíc ton fosgénu na priemyselné účely (Matoušek, 2005; 

Patočka, 2004). 

Prehľad dusivých látok (Matoušek, 2005; Patočka, 2004) 

CHEMICKÁ ZBRAŇ ZLÚČENINA VZOREC ZÁKLADNÉ 
VLASTNOSTI 

Fosgén dichlorid kyseliny 
uhličitej 

 

Za nízkych teplôt 
bezfarebná kvapalina, 
rýchle sa odparujúca, so 
zápachom po 
zatuchnutom sene, dobre 
rozpustný vo vode 
a organických 
rozpúšťadlách, v teréne 
vydrží 5-10 minút v lete, 
10-20 min. v zime. 

Difosgén trichlór- methylester 
kyseliny mravenčej 

 

Číra olejovitá kvapalina, 
dobre rozpustná 
v organických 
rozpúšťadlách, zle 
rozpustný vo vode, 
v teréne vydrží dlhšie 
ako fosgén. 

Chlórpikrin nitrotrichlormethán 

 

Nažltlá olejovitá 
kvapalina, so silným 
dusivým zápachom, vo 
vode nerozpustná, dobre 
rozpustná v organických 
rozpúšťadlách, v teréne 
vydrží 4 hodiny v lete 
a týždeň v zime. 

Mechanizmus účinku dusivých otravných látok 

Bránou vstupu pre dusivé látky sú dýchacie cesty inhaláciou vo forme plynu alebo aerosólu. V bunke 

stimulujú metabolické procesy, čo vedie k postupnému vyčerpaniu zásob energie. Postupne dochádza 

k uvoľňovaniu enzýmov a k poškodeniu bunkovej membrány alveol a pľúcnych kapilár so zmenami 

ich permeability, čo následne vedie k edému pľúc. Edémová tekutina vytvára bariéru pre výmenu 

plynov, čo vedie k pľúcnemu zlyhaniu (Klement, 2011; Patočka, 2004; Matoušek, 2005). 
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Klinický obraz akútnej intoxikácie dusivými otravný mi látkami 

Superakútna otrava. Nastáva po vdýchnutí veľmi vysokých koncentrácií dusivých látok. V priebehu 

niekoľkých minút sa rozvíja ťažká dušnosť, dezorientácia, šok a rýchla smrť v dôsledku blokády 

dychových centier. 

Akútna otrava. Bezprostredne po vniknutí dusivých látok do dýchacích ciest sa dostavia príznaky ako 

mierne škriabanie a pálenie nosohltanu a za hrudnou kosťou, podráždenie kože, vracanie, bolesti hlavy 

a pocit celkovej slabosti. Následne nastáva obdobie latencie, ktoré trvá 3-6 hodín, po ktorom nastupuje 

klinický obraz v podobe dušnosti, suchého kašľu a cyanózy. Šesť až dvanásť hodín po otrave sa začína 

obdobie plného rozvoja toxického edému pľúc, ktoré trvá 2- 3 dni. Môže prebiehať dvomi spôsobmi. 

Modrý typ hypoxie sa vyznačuje silnou dušnosťou, namodralou kožou a sliznicami, tachypnoe 

s frekvenciou 50 – 60 vdychov za minútu, s vykašliavaním značného množstva tekutiny s prímesou 

krvi. Šedý typ hypoxie je sprevádzaný našedlým sfarbením kože, ktorá je pokrytá studeným lepkavým 

potom. Pozorujeme tachykardiu s frekvenciou 130-160 úderov za minútu, nitkovitý nepravidelný pulz, 

dýchanie je povrchné a zrýchlené. Väčšina týchto prípadov končí smrťou do 24 až 48 hodín. Po 

akútnom štádiu nastáva obdobie regresie, keď sa edémová tekutina začína vstrebávať a celkový stav sa 

zlepšuje (Klement, 2011; Patočka, 2004; Matoušek, 2005). 

Diagnostika akútnych otráv dusivými otravnými látkami 

Na otravu dusivými látkami nás môže upozorniť zápach, klinický obraz, RTG nález edému pľúc 

a detekcia vyvolávajúcej noxy (Patočka, 2004). 

Terapia akútnych otráv dusivými otravnými látkami 

Popri úplne základných zásadách, ako je rýchle nasadenie masky a opustenie kontaminovaného 

prostredia, stojí v popredí nevyhnutný pokoj na lôžku, nakoľko každá fyzická aktivita prináša riziko 

trvalého poškodenia pľúc. Základom terapie je oxygenoterapia s látkami znižujúcimi povrchové 

napätie, tzv. antifoamy, hydratácia a teplo. Zásady prvej laickej pomoci sú charakterizované ako 

tzv. „tri TTT“, teda teplo, tekutiny, transport. Farmakologicky podávame kortikosteroidy, tak rýchlo 

ako sa dá. Po prvej dávke napr. methylprednizolonu sa odporúča 2000 mg i.v. alebo i.m. 15 minút po 

expozícii a opakovať tú istú dávku 6 a 12 hodín po expozícii. Odporúča sa pokračovať v liečbe 

každých 12 hodín ďalších 1 - 5 dní. Ak je to potrebné, môžeme podávať, spazmolytiká, kardiotoniká 

a preventívne aj antibiotiká (Klement, 2011; Patočka, 2004; Matoušek, 2005). 

Detekcia dusivých otravných látok 

Na detekciu sa používa chemická kontrolná stanica CHP- 71 so zelenou trubičkou (Patočka, 2004). 
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Ochrana pred účinkami dusivých otravných látok 

Spoľahlivú ochranu v súčasnosti predstavuje ochranná maska s vysoko účinnými filtrami. Odporúča sa 

dodržiavať stanovené pravidlá týkajúce sa konzumácie vody a potravín (Patočka, 2004).  

Odmorovanie 

K odmorovaniu sa používajú vodné roztoky lúhov, čpavku a hexamethylentetramínu (Patočka, 2004). 

7.2.5 PSYCHICKY A  FYZICKY ZNESCHOP ŇUJÚCE LÁTKY  

V širšom zmysle slova pojem zneschopnenie platí pre neschopnosť plniť bežné funkcie v dôsledku 

nástupu príznakov určitého stupňa intoxikácie. V užšom zmysle slova sú do tejto kategórie zaradené 

látky, kde k špecifickým formám zneschopnenia dochádza už pri nižších dávkach. Táto skupina látok 

sa začala rozvíjať už v polovici 50. rokov 20. storočia. V tom období prebiehal v USA intenzívny 

výskum psychicky zneschopňujúcich látok, ktoré nezabíjajú, iba umožňujú protivníka zneschopniť 

a zajať (Matoušek, 2005). 

Látky psychicky zneschopňujúce 

Psychomimetiká sa dajú definovať ako látky, ktoré bez hrubšej poruchy vedomia vyvolávajú 

u psychicky zdravého človeka zmeny vo sfére emočnej a vo sfére vnímania, môžu viesť k poruchám 

myslenia a to bez výraznejšieho ovplyvnenia telesných funkcií. Ich toxicita je nízka, vyvolávajú 

niekoľkohodinové až niekoľkodňové zneschopnenie, ale nespôsobia smrť (Janásek and Svetlík, 2005). 

Kyseliny d- lysergová 

Farmakológia 

Halucinogénny efekt je daný aktiváciou 5-HT2A receptorov, čo vedie k rade zmien centrálnych, 

motorických a vegetatívnych funkcií. Letálna dávka sa odhaduje na tisíckrát vyššiu ako je dávka 

biologicky aktívna (Klement, 2011; Patočka, 2004). 

Klinický obraz 

Po užití LSD sa do 20-30 minút dostavujú zmeny vegetatívnych funkcií v podobe striedania tepla 

a chladu, sucha v ústach a ľahkej nauzei. V priebehu ďalších 60- 90 minút sa objavujú zmeny vo 

vnímaní svojho okolia a zmeny správania. Vrchol intoxikácie sa dostaví medzi 2.- 4. hodinou a prejaví 

sa tzv. myšlienkovým tryskom, teda poruchou myšlienkového procesu. Časté sú halucinácie. 

U pacienta môžeme pozorovať aj motorické poruchy v zmysle nekoordinovaných pohybov, zášklbov 

svalov tváre, tremoru a kŕčov. Z vegetatívnych príznakov pozorujeme tachykardiu, vzostup tlaku krvi, 

slinenie a pocit tepla. (Klement, 2011; Patočka, 2004) 
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Diagnóza 

Diagnózu stanovujeme na základe anamnézy, klinického obrazu a výsledkov toxikológie (Klement, 

2011; Patočka, 2004). 

Terapia 

Súčasťou liečby sú neuroleptiká (antipsychotiká). Z klasických neuroleptík vyberáme medzi 

chlórpromazínom (v dávke 25- 50 mg) a haloperidolom (v dávke 5mg i.m.), z atypických clozapinom 

a risperidonom (v dávkach 100 – 200 mg/deň) (Klement, 2011; Patočka, 2004). 

FENYLTHYLAMÍNY 

Meskalín 

Meskalínová otrava sa prejavuje nauzeou, bolesťami hlavy, mrazením, mydriázou, tachykardiou 

a vzostupom krvného tlaku, zvýšenou teplotou a chvením. Psychické poruchy sa prejavujú zrakovými 

víziami, farebnými halucináciami a pocitmi vlastnej sily. Prítomné sú aj poruchy vnímania, poruchy 

cítenia a preludy. Po 2- 4 hodinách nastupuje štádium excitovanosti a nekontrolovanej agitovanosti 

(Klement, 2011; Patočka, 2004). 

Amfetamín a metylamfetamín 

Pri otrave amfetamínmi u pacientov pozorujeme enormné vzrušenie, zvýšenie aktivity, zlepšenie 

výkonnosti, tachykardiu, hypertenziu, ataxiu, tras, poruchy reči, hyperreflexiu, tachypnoe. Toxické 

psychózy sa vyznačujú výskytom zrakových, sluchových a hmatových halucinácií a bludov, 

kardiovaskulárnym zlyhaním, útlmom dychu, kŕčmi a kómou (Klement, 2011; Patočka, 2004). 

Efedrín (catch) 

Táto droga navodzuje eufóriu, mnohovravnosť, zvyšuje pocit fyzickej sily, potlačuje pocit únavy, 

spánku a hladu (Klement, 2011; Patočka, 2004). 

MDMA (extáza, pill, E, ADAM) 

Prvé účinky sa dostavujú do 30 minút a trvajú niekoľko hodín. Pacient pociťuje nárast eufórie, 

zvýšenú veľavravnosť, pocit veľkého množstva energie, lásky, šťastia a mieru. Fyzické stránky otravy 

zahŕňajú nauzeu, vracanie, kŕče žuvacích svalov, ataxiu, hypertermiu, potenie, sucho v ústach, 

nespavosť, únavu, tachykardiu, hypertenziu a nystagmus (Klement, 2011; Patočka, 2004). 

INDOLALKYLAMÍNY 

Mechanizmus účinku  

Obdobný ako pri LSD, interakciou s receptormi 5-HT v CNS. 
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Psylocin a psylocibín 

Intoxikácia prebieha v troch štádiách. Iniciálne štádium sa prejaví nauzeou, závratmi, potením, 

tremorom, hypertenziou a tachykardiou, mydriázou a dyspnoe. Euforické štádium je charakteristické 

eufóriou, stavom opitosti, pocitmi šťastia a sily, halucináciami a poruchami vnímania. Štádium 

regresie sa vyznačuje príznakmi ako depresia, bolesti hlavy, únava, potenie a zažívacie ťažkosti 

(Klement, 2011; Patočka, 2004). 

ANTICHOLÍNERGIKÁ 

Anticholínergiká účinkujú prostredníctvom blokády efektu acetylcholínu tak, že sa tieto látky viažu na 

receptory určené pre acetylcholín. Acetylcholín syntetizujú všetky pregangliové vlákna sympatika aj 

parasympatika a postgangliové vlákna parasympatika.  

Atropín, skopolamín, benactyzín 

Citlivosť jednotlivých orgánov je závislá na dávke atropínu. Prejavy zahŕňajú symptómy ako blokáda 

sekrécie slinných, potných a bronchiálnych žliaz, bradykardia, sucho v ústach, smäd, mydriáza, 

poruchy akomodácie, poruchy reči, prehĺtania, nepokoj, suchá a horúca koža, zníženie peristaltiky, 

retencia moču, poruchy videnia, ataxia, excitácia, halucinácie, delírium a kóma. Príčinou smrti býva 

zlyhanie srdca a zástava dychu. Ako antidóta používame látky zo skupiny reverzibilných inhibítorov 

cholínesteráz. Podávame fyzostygmín v dávke 2-4 mg i.m. Dávku je možné opakovať v intervale 1-2 

hodín po dobu 24 hodín (Klement, 2011; Patočka, 2004; Matoušek, 2005). 

ARYLCYKLOHEXYLAMÍNY 

Fencyklidín  

Pôsobí prostredníctvom blokády receptorov pre N-metyl-D-aspartát kyseliny glutámovej (NMDA). 

Dochádza k tachykardii, hypertenzii, hyperreaktivite, eufórii, dezorientácii, nystagmu, mióze, 

zmätenosti, spavosti, halucináciám, analgézii, poruchám vedomia. Vyššie dávky vedú ku kŕčom, 

hypotenzii a srdcovým arytmiám. Základom liečby sú benzodiazepíny do celkového upokojenia 

(Klement, 2011; Patočka, 2004). 

Látky fyzicky zneschopňujúce 

Tieto látky svojimi účinkami na CNS vyvolávajú zvýšenú únavu až paralýzu, podráždenosť, nervozitu, 

poruchy pohybovej koordinácie, poruchy zrakovej ostrosti až prechodnú slepotu, poruchy sluchu, 

hypotenziu, tremor, kŕče, parkinsonovský syndróm až paralýzu. Psychotropné látky nevyvolávajú 

príznaky duševnej choroby, ale oslabujú fyzickú činnosť, tlmia pohyblivosť, spôsobujú ospalosť 

a apatiu k vonkajšiemu svetu, ochrnutie, exponovaný zaspáva alebo upadá do hlbokého bezvedomia 

(Janásek and Svetlík, 2005). 
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Aziridy 

Aziridy vyvolávajú abnormálne správanie a výraznú poruchu motorických funkcií (ustrašenosť, 

agresivita, tras, parkinsonovský syndróm) (Klement, 2011; Patočka, 2004). 

Tremorogénne látky 

Tremorín. Pre túto skupinu látok je charakteristické, že už jedna dávka je schopná vyvolať trvalý 

parkinsonovský syndróm. Za 15- 30 minút po podaní sa rozvíjajú symptómy ako salivácia, slzenie, 

mióza, svalová slabosť, hypertermia, bradykardia a hnačky (Klement, 2011; Patočka, 2004). 

Lythyrogénne látky  

Po opakovanom padaní sa rozvíja hyperkinetický syndróm tzv. tanca waltzu, charakterizovaný 

krúživými pohybmi v oboch smeroch sprevádzané retropulznými a choreiformnými pohybmi hlavy 

(Klement, 2011; Patočka, 2004). 

7.2.6 DRÁŽDIVÉ A  SLZOTVORNÉ LÁTKY  

Dráždivé látky sa objavili na bojiskách prvej svetovej vojny na západnej fronte už v druhom 

vojnovom mesiaci a spustili tak hromadné používanie zbraní hromadného ničenia 22. apríla 1915. 

Vzhľadom k možnostiam jednoduchej obrany, malej toxicite a ľahkej detekcii nebolo ich bojové 

nasadenie sprevádzané očakávaným počtom bojových chemických strát protivníka a preto boli ešte 

v priebehu prvej svetovej vojny vymenené toxickejšími látkami. Od používania dráždivých otravných 

látok však nebolo celkom upustené, o čom svedčí napríklad použitie týchto látok armádou USA počas 

tzv. druhej indočínskej vojny v 60. rokoch 20. stor. Ich použitie však bol len zastierací manéver, ktorý 

mal nepriateľovi znemožniť nasadiť si masku, kým použili toxickejšiu zbraň (Matoušek, 2005; 

Patočka, 2004). 

Dráždivé chemické zbrane a ich základné vlastnosti (Matoušek, 2005; Patočka, 2004) 

CHEMICKÁ 

ZBRAŇ 

ZLÚČENINA VZOREC ÚČINOK ZÁKLADNÉ 

VLASTNOSTI 

CS látka 2-chlór-

benzalmalon-

dinitril 
 

lakrimátor tepelne stála biela 

kryštalická látka, málo 

rozpustná vo vode, 

dobre rozpustná 

v organických 

rozpúšťadlách 

CR látka dibenzo-1,4- 

oxazepin 

 

lakrimátor biela kryštalická látka 

bez chuti a zápachu, 

málo rozpustná vo 

vode 
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Brombenzylkyanid alfa- brom-

benzylkyanid 

 

lakrimátor biel naružovelá 

kryštalická látka, 

s vôňou po horkých 

mandliach, málo 

rozpustná vo vode, 

dobre rozpustná 

v organických 

rozpúšťadlách 

CN látka 2-chlór-

acetofenon 

lakrimátor bezfarebná kryštalická 

látka, slabá vôňa po 

fialkách, málo 

rozpustná vo vode, 

dobre rozpustná 

v organických 

rozpúšťadlách 

Adamsit 10-chlór- 5,10-

dihydro-

fenarsazin 

 

sternit kanárikovo žltá 

kryštalická látka, 

takmer vôbec 

nerozpustná vo vode 

a organických 

rozpúšťadlách 

Clark I difenyl-

chlorarsin 

 

sternit bezfarebná kryštalická 

látka s ovocným 

zápachom, prakticky 

nerozpustná vo vode, 

dobre rozpustná 

v organických 

rozpúšťadlách 

ClarkII difenyl-

kyanarsin 

 

sternit bezfarebná kryštalická 

látka s cesnakovým 

zápachom, prakticky 

nerozpustná vo vode, 

dobre rozpustná 

v organických 

rozpúšťadlách 

Mechanizmus účinku dráždivých otravných látok 

Mechanizmus účinku dráždivých látok spočíva v selektívnom dráždení receptorov senzorických 

a senzitívnych nervov v rohovke, v spojivkách, sliznici dýchacích ciest, tráviaceho traktu a v koži. 

Lakrimátori pôsobia špecificky na sliznice spojoviek a rohovky, sternity na sliznice dýchacích ciest 

(Klement, 2011; Matoušek, 2005). 
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Toxicita dráždivých otravných látok 

Už pri nepatrnej koncentrácii dochádza k dráždeniu receptorov, pričom lakrimátory sú účinnejšie ako 

sternity. Najúčinnejšia je látka CR, ktorá už pri koncentrácii 0,001 mg/m3 vyvoláva veľmi nepríjemné 

dráždenie. Najúčinnejší zo sternitov je adamsit, ktorý spôsobí dráždenie pri koncentrácii 0,1 mg/m3. 

Dráždivé látky sú veľmi účinné už pri minimálnych koncentráciách, avšak sú veľmi málo toxické. Na 

dosiahnutie smrteľného účinku by museli byť použité zhruba 100 000 krát vyššie koncentrácie 

(Klement, 2011; Patočka, 2004; Matoušek, 2005). 

Klinický obraz akútnej intoxikácie dráždivými otrav nými látkami 

Lakrimátory vyvolávajú príznaky zasiahnutia v okamžiku styku s noxou a odznievajú do niekoľko 

minút po opustení zamoreného prostredia. Účinky sternitov sa objavujú až po niekoľkých minútach od 

kontaktu a odznievajú aj niekoľko hodín (Klement, 2011; Patočka, 2004; Matoušek, 2005). 

Lokálne príznaky. Pri zasiahnutí očí exponovaný jedinec pociťuje silné pálenie, rezanie a pocit 

cudzieho telesa. Pacient nadmerne slzí, dochádza k opuchu a začervenaniu viečok, k rozvoju 

konjunktivitídy a blefaritídy (Klement, 2011; Patočka, 2004; Matoušek, 2005). 

Inhalácia. U takto zasiahnutých pacientov sa objavujú bolesti za hrudnou kosťou, kašeľ a kýchanie. 

Vyvíja sa zápal sliznice bronchov s prejavmi zvýšenej sekrécie bronchiálnych žliazok. V prípade 

závažnej intoxikácie môže dôjsť až k edému pľúc, rozvoju závažnej pneumónie či bronchopneumónie 

(Klement, 2011; Matoušek, 2005). 

Zasiahnutie kože. V mieste kontaminácie dochádza k pocitom svrbenia a pálenia, neskôr dochádza 

k sčervenaniu, prípadne k vzniku drobných pľuzgierikov (Klement, 2011; Patočka, 2004; Matoušek, 

2005). 

Zasiahnutie tráviaceho traktu. Pri zasiahnutí sliznice tráviacej trubice prostredníctvom 

kontaminovanej vody alebo potraviny sa u pacienta objavujú kolikovité bolesti, vodnaté hnačky 

a vracanie. Pri vážnej intoxikácii môžeme badať hnačky s prímesou krvi (Klement, 2011; Patočka, 

2004; Matoušek, 2005). 

Celkové príznaky. Celkové príznaky sa objavujú pri zvlášť závažných intoxikáciách. Zaraďujeme 

k nim bolesti hlavy, nepokoj, nauzea s vracaním, tachykardiu a zvýšenie krvného tlaku. Môžu sa 

objaviť príznaky intoxikácie arzénom vo forme obličkového a pečeňového zlyhania (Klement, 2011; 

Patočka, 2004; Matoušek, 2005). 

Diagnostika akútnych otráv dráždivými otravnými látkami 

Základom správne stanovenej diagnózy je anamnéza a klinický obraz, ďalej sa využíva detekcia 

použitej otravnej látky, v prípade úmrtia sa využíva patologický nález (Klement, 2011; Patočka, 

2004). 
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Terapia akútnych otráv dráždivými otravnými látkami  

Medzi prvými opatreniami stojí opustenie zamoreného prostredia a zabránenie ďalšieho zasiahnutia. 

V prípade zásahu je nutné čo najskôr vypláchnuť oči, nos a dutinu ústnu 1-2 % roztokom bikarbonátu 

sodného, borovou vodou, fyziologickým roztokom alebo aspoň akoukoľvek čistou nekontaminovanou 

vodou. Zasiahnutú kožu oplachujeme 1-2 % bikarbonátom sodným, alkohol-éterom, mentolovým 

liehom, alkoholovým roztokom čpavku, chlóramínom alebo aspoň čistou vodou. V prípade požitia 

kontaminovanej vody alebo potravín pristupujeme k výplachu žalúdka a podaniu čierneho uhlia. Pri 

príznakoch konjunktivitídy použijeme alkalickú očnú masť. Pri zasiahnutí dýchacích ciest pristúpime 

k oxygenoterapii a k farmakologickej podpore dýchania napr. podaním aminofylínu. V prípade bolestí 

použijeme analgetiká a pri závažných intoxikáciách je možné použiť aj kortikoidy k zmierneniu zápalu 

(Klement, 2011; Patočka, 2004; Matoušek, 2005). 

Detekcia dráždivých otravných látok 

Dráždivé otravné látky detekujeme chemickou kontrolnou stanicou CHP-71 (Patočka, 2004). 

Ochrana pred účinkami dráždivých otravných látok 

Účinnú ochranu poskytuje ochranná maska (M10, M101, OM90) a ochranný plášť (JP75). 

Nevyhnutné je masku nasadiť veľmi rýchlo a správne (Patočka, 2004). 

Odmorovanie 

Na odmorovanie je veľmi účinný univerzálny odmorovací prostriedok IPB-80 (Desprach). Aj pri 

odmorovaní je nevyhnutné ho vykonať čo najskôr, vzhľadom na to, že faktor času je pri danom 

prostriedku najdôležitejší (Patočka, 2004). 

7.3 MOŽNOSTI OCHRANY  

7.3.1 PROSTRIEDKY INDIVIDUÁLNEJ OCHRANY  

• Prostriedky individuálnej ochrany (PIO): detský ochranný vak DV-65, DV-75, detská kazajka 

DK-88, DK-88/93 bez filtra, lícnica detskej ochrannej masky DM-1, CM-3, lícnica ochrannej 

masky CM-3, CM-4, CM-5, malý ochranný filter MOF, MOF-2, MOF-4, MOF-5, špeciálny 

ochranný univerzálny filter A2B2E2K2HG-P3, ochranná rúška OR-1,2,3 

• Ochranné filtre: filtre HEPA vhodné pre biologické zbrane hromadného ničenia, všeobecne sú 

to najdokonalejšie filtre na filtrovanie vzduchu. 

• Ochranné rúšky predstavujú čiastočnú ochranu pred biologickými a práškovými 

nebezpečnými látkami. 

• Ochranné odevy: nehermetizovaný odev (plášť, návleky a rukavice majú len základné 

ochranné vlastnosti), filtračný odev (tvorený tromi vrstvami), izolačný odev (poskytuje 

vysoký stupeň ochrany), izolačne hermeticky uzavretý odev s vlastnou zásobou vzduchu 
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(poskytuje najvyšší možný stupeň ochrany), protijadrové a protiradiačné obleky, 

protichemické obleky a protibakteriologické obleky.  

 

Obrázok 21: Práca záchranárov v teréne  

(Zdroj: Romano, Lukey and Salem, 2008) 

7.3.2 IMPROVIZOVANÁ OCHRANA POVRCHU TELA A  DÝCHACÍCH CIEST  

Počas mimoriadnych udalostí sa môže stať, že nebude k dispozícii potrebná ochranná maska 

a ochranný plášť, v takom prípade musíme siahnuť po prostriedkoch improvizovanej ochrany. 

Princípom improvizovanej ochrany kože je využiť vhodný odev, ktorý je k dispozícii v každej 

domácnosti. Môžu sa použiť rôzne kombinézy, zimné kabáty, športové súpravy. K dosiahnutiu vyšších 

ochranných účinkov je vhodné kombinovať viac ochranných prostriedkov alebo použiť odev 

v niekoľkých vrstvách. Najvhodnejším spôsobom ako chrániť ústa a nos je prekryť si tvár kusom 

flanelovej látky alebo froté uterákom, ktorý predtým mierne navlhčíme vo vode alebo vo vodnom 

roztoku sódy bikarbóny alebo kyseliny citrónovej. Hlavu chránime čapicou, klobúkom, šálom či 

kuklou tak, aby sme chránili aj čelo, uši a krk. K ochrane očí môžeme použiť okuliare uzavretého 

typu, napr. potápačské, lyžiarske, plavecké či motocyklové. Ak nie je k dispozícii ani takýto typ 

okuliarov, chránime si zrak pretiahnutím igelitového sáčku cez oči, ktorý sa uviaže vzadu na záhlaví. 

Na ruky si môžeme navliecť rôzne druhy rukavíc. Na ochranu nôh používame kožené vysoké topánky. 

Pri obliekaní musíme dbať na to, aby bolo všetko poriadne utesnené a na odeve nie je ani najmenší 

otvor, či trhlina. Pri krku, zápästiach a členkoch sa uistíme, že tam nie je možný žiadny prienik. Pre 

istotu tieto lokality ešte stiahneme lepiacou páskou, alebo remeňom. Na vrch ešte môžeme prehodiť 

plášť do dažďa, deku, plachtu alebo nejakú prikrývku. Pri návrate zo zamorenej oblasti zhadzujeme 

v predsieni všetok vrchný odev do vriec a poriadne ich uviažeme. Ak je to možné, starostlivo sa 

osprchujeme a oblečieme si čistý odev (Brzybohatý et al., 2001). 
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7.3.3 EVAKUÁCIA OBYVATE ĽSTVA 

Evakuáciu majú na starosti špeciálne zložky, medzi ktoré nepatria zdravotníci. No napriek tomu by 

mali mať určité vedomosti z tejto oblasti. Pri nevyhnutnom opustení uzavretého priestoru je potrebné 

vykonať tieto výkony: 

• uzavrieť prívod plynu, vody a elektriky, 

• pripraviť si nevyhnutné doklady, 

• presvedčiť sa, že susedia sú informovaní o havarijnej situácii, 

• v prípade potreby sa pomôže deťom a starším ľuďom, prípadne ľudom na to odkázaným, 

• počúvať miestny rozhlas a pokyny orgánov, kde sa poskytujú potrebné informácie, 

• priestor sa opúšťa kolmo na smer vetra (pri únikoch chemických látok), 

• vždy zachovať rozvahu.  

Pre prípad evakuácie je odporúčané toto vybavenie: 

• zdravotnícky materiál: nožnice, latexové rukavice, čo najviac náplastí, obväzy, rolka hladkej 

náplasti, 2 balíčky gázových štvorcov 10 x 10 cm. 

• všeobecný materiál: batoh, svietidlo, stan, spací vak, nylonové lano, sviečky, 50 tabliet na 

čistenie a dezinfekciu, nôž, píšťalka, varič, suché trvanlivé potraviny, termofólia, pitná voda, 

ústna maska, nepremokavá pláštenka. 

• doplnkové vybavenie: analgetiká, dezinfekčné utierky, kortikoidná masť, hry alebo zábavky 

pre deti, náhradné kľúče od bytu, domu, auta. 

• nezdravotné potreby: viacúčelové náradie, otvárač na konzervy, mobilný telefón a nabíjačka, 

dôležité doklady a dokumenty, finančná hotovosť, uteráky, pevná obuv.  

7.3.4 DEKONTAMINÁCIA  

Pod pojmom HAZMAT (hazardous materials) sa rozumie chemické, biologické a radiačné 

nebezpečenstvo. Dekontamináciou sa rozumie proces odstraňovania alebo neutralizácie HAZMAT na 

kontaminovaných ľuďoch a predmetoch. Kontaminácia je znečistenie rôznych povrchov osôb, zvierat, 

rastlín a okolitého prostredia. Nemocničný personál sa vo väčšine prípadov kontaminuje sekundárne 

od kontaminovaných pacientov.  

Metódy dekontaminácie: 

• mechanické: vyklepávanie, vysávanie, vykefovanie, 

• fyzikálne: odparovanie, omývanie, absorpcia, 

• chemické: reakcia kontaminantov s vhodným činidlom.  
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Stupeň dekontaminácie závisí od danej situácie. Vo väčšine prípadov odstránenie oblečenia 

a opláchnutie exponovaného eliminuje 60-90% kontaminantov, pričom sa použitá voda odoberá do 

špeciálnych nádrží a oblečenie sa likviduje špeciálnymi postupmi.  

Dekontaminačné postupy: 

• použitie mydla a vody, 

• dekontaminácia suchým práškom na absorbovanie tekutých látok, 

• odstránenie oblečenia, 

• oplachovanie vodou, 

• kontraindikácie použitia vody: voda reaguje extermicky s kovovými substanciami, takže 

v tom prípade je použitie vody kontraindikované. 

Efektivita a úplnosť dekontaminácie. Je veľmi náročné detegovať efektivitu dekontaminácie. Vo 

väčšine prípadov sa odhaduje, že postačí mydlo a voda, avšak pri niektorých nerozpustných 

chemikáliách je treba voliť iné postupy. Napriek tomu, že existujú detektory na chemickú a biologickú 

identifikáciu, v bežnej praxi sú na detekciu dekontaminácie nepoužiteľné pre obmedzenú efektivitu. 

Naopak pri rádiologickej kontaminácii sú tieto detektory prvé v rade na detekciu dekontaminácie.  
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8 BIOLOGICKÉ ZBRANE  
Biologické zbrane sú jedným z najvýznamnejších druhov zbraní hromadného ničenia. Je veľmi 

náročné presne definovať biologické zbrane, ale s pomocou materiálov OSN je možno 

najvšeobecnejšie definovať biologické zbrane ako technické prostriedky pre rozširovanie organizmov 

alebo toxínov spôsobujúcich ochorenie, poškodenie alebo usmrtenie ľudí, zvierat a rastlín. Biologické 

zbrane sa všeobecne skladajú z dvoch základných komponentov, t.j. B-agens a prostriedok dopravy 

k cieľu (Matoušek, 2007).  

Veľké množstvo rôznych agens môže byť použité ako biologické zbrane, v tejto kapitole sa budeme 

snažiť priblížiť zopár najčastejších z nich. Medzi biologické zbrane zaraďujeme bakteriálne agens, 

vírusové agens a biologické toxíny. V prípade biologického útoku sa kladie dôraz na vysoký index 

podozrenia, ktorý je potrebný k vyhľadaniu všetkých pravdepodobne zasiahnutých pacientov. Pacienti 

so závažne zvýšenou teplotou sa stávajú v takýchto prípadoch kľúčom, ktorým sa riadime. V prípade 

útoku biologickými zbraňami musíme mať na pamäti, že útok s najväčšou pravdepodobnosťou nastane 

uvoľňovaním infekčného aerosólu niekoľko dní pred objavením sa prvých príznakov (Stone and 

Humphries, 2008). 

O pravdepodobnosti využitia nejakého agens ako potenciálnej biologickej zbrane rozhodujú jeho 

vlastnosti v zmysle veľkosti infekčnej dávky, patogenity a inkubačného intervalu. Infekčná dávka je 

kvantitatívne vyjadrenie množstva patogénu, ktoré je schopné spôsobiť ochorenie. Patogenita 

vyjadruje infekčnosť patogénu a je teda tým vyššia, čím menšia infekčná dávka spôsobí ochorenie. 

Inkubačným intervalom rozumieme dobu od kontaktu cieľového objektu po objavenie sa prvých 

príznakov (Matoušek, 2007). 

Medzi základné vlastnosti vojensky významných toxínov patria: 

• takticky využiteľný mechanizmus účinku k vyradeniu živej sily, 

• nízky prah účinku, 

• vysoká rýchlosť účinku, 

• nízka koncentrácia spôsobujúca vyradenie živej sily, 

• nízka koncentrácia spôsobujúca smrť, 

• vhodné fyzikálne a fyzikálno-chemické vlastnosti, t.j. druh munície alebo prostriedku, účinný 

spôsob rozptylu, 

• vysoká tepelná stálosť, 

• vysoká chemická stálosť, 

• dostupnosť produkujúcich organizmov pre izoláciu, resp. surovín na výrobu syntetickou cestou, 

• jednoduchá hromadná výroba, 

• priaznivé ekonomické ukazovatele (Matoušek, 2007). 
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Fázy biologického útoku  

FÁZA ZODPOVEDAJÚCA AKTIVITA 

Príprava činnosť informačných a bezpečnostných služieb 

Šírenie agens včasná detekcia, identifikácia, imunizácia 

Expozícia individuálna alebo kolektívna ochrana 

Inkubácia rapídna diagnostika alebo profylaxia 

Manifestácia ochorenia diagnostika alebo liečba 

Vyliečenie alebo úmrtie liečba 

Likvidácia následkov dekontaminácia, dezinfekcia 
 

Podľa pravdepodobnosti použitia a rizika daného B-agens ich delíme do troch kategórií: A, B, a C, čo 

je americká kategorizácia, európsky ekvivalent sa predstavuje pod názvom ECDC.  

Patogény skupiny A predstavujú najväčšie riziko vzhľadom k svojmu ničivému účinku na populáciu. 

Sú do nej zahrnuté najnebezpečnejšie patogény a toxíny z hľadiska ich dostupnosti, možnosti šírenia 

a následného prenosu, výslednej mortality a dopadu na zdravie populácie a odstraňovaní následkov ich 

použitia (Matoušek, 2007). 

• Bacilus anthracis 

• Yersinia pestis 

• Francisella tularensis 

• Variola major 

• Vírusové hemoragické horúčky 

• Botulotoxín 

Patogény skupiny B sú agens, ktoré môžu byť stredne až ťažko rozširované a spôsobujú stredne 

závažné ochorenia a relatívne nízku úmrtnosť, ale napriek tomu sú schopné vyvolať paniku, straty na 

životoch a hmotné škody (Matoušek, 2007). 

• Brucelóza 

• Salmonela 

• Šigelóza 

• Cholera 

• Kliešťová encefalitída 

• Žltá zimnica 

• Q- horúčka 

• Ricín 

• Stafylokokový enterotoxín 

Patogény skupiny C sú novo vznikajúce patogény a aj patogény, ktoré môžu byť geneticky upravené 

pre hromadné použitie vzhľadom k jednoduchej výrobe, šíreniu, má potenciálnu schopnosť vysokej 
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morbidity a mortality. Pre patogény skupiny C je potrebný ďalší výskum k zlepšeniu ich detekcie, 

diagnostiky, liečenia a prevencie (Matoušek, 2007). 

• Nipah vírus 

• Hantavírus 

• SARS 

• HIV 

• Vírus vtáčej chrípky 

8.1 KLINICKÝ OBRAZ A  LIE ČBA VYBRANÝCH BAKTERIÁLNYCH AGENS   

AGENS KLINICKÁ 
FORMA 

 SKORÉ 
PRÍZNAKY 

NESKORÉ 
PRÍZNAKY 

LIEČBA PROFY-
LAXIA 

Anthrax- 
Bacillus 
anthracis 

Inhalačná  Horúčka, triaška, 
nauzea, vracanie, 
bolesti hlavy, 
kašeľ, dyspnoe, 
bolesti na 
hrudníku, bolesti 
brucha  

Vysoká horúčka, 
cyanóza, 
hypotenzia, 
lymfadenopatia, 
šok, smrť 

Ciprofloxacin, 
400mg i.v. á 
12 hod., alebo 
doxycyklín, 
200mg i.v. á 
12 hod. 

Ciprofloxacín, 
500mg p.o. 2x 
denne 1 týždeň, 
alebo 
doxycyklín, 
100mg p.o. 2x 
denne 4 týždne 

 Gastro-
intestinálna- 
upper 

 Ústny alebo 
pažerákový vred 

Regionálna 
lymfadenopatia, 
sepsa 

  

 Gastro-
intestinálna- 
lower 

 Nauzea, 
vracanie, krvavá 
hnačka 

Akútne brucho, 
sepsa 

  

 Kožná  Papula- vred- 
vezikula- chrasta 

Regionálna 
lymfadenopatia 

  

       

Mor- 
Yersinia 
pestis 

Bubonická  Horúčka, triaška, 
lymfadenopatia 

Nekrotická 
lymdadenitída, 
sepsa 

Streptomycín 
30mg/kg/deň 
i.m. rozdelené 
na dva dni po 
dobu 10-14 dní 
alebo 
gentamycín, 
5mg/kg i.v. 10 
dní 

Doxycyklín, 
100mg p.o. 2x 
denne 1 týždeň 
alebo 
Ciprofloxacín, 
500mg p.o. 2x 
denne 1 týždeň, 

 Septická  Horúčka, triaška, 
dyspnoe, 
hypotenzia, 
purpura 

Gangrény 
končatín, DIC, 
smrť 

  

 Pneumo-
nická 

 Horúčka, 
zimnica, 
produktívny 

Sepsa   
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kašeľ, dyspnoe, 
hypoxia, nauzea 
a vracanie 

       

Tularémia- 
Francisella 
tularensis 

Ulcero-
glandulárna 

 Horúčka, zimnica, 
bolesti hlavy, 
myalgia, 
makulopapulárny 
exantém 

Papula- pustula- 
vred- bolestivá 
regionálna 
lymfadenopatia 

Streptomycín1
0mg/kg/deň 
i.m. rozdelené 
na dva dni po 
dobu 10 dní 
alebo 
gentamycín, 
5mg/kg i.v. 10 
dní 

Doxycyklín, 
100mg p.o. 2x 
denne 4 týždne 
alebo 
Ciprofloxacín, 
500mg p.o. 2x 
denne 2 týždne 

 Glandulárna   Rovnaké ako pri 
ulceroglandulá-
rnej bez ulcerácií 

  

 Okulo-
glandulárna 

  Konjunktivitída, 
lymfadenopatia, 
ulcerácie na 
mihalniciach 

  

 Orofaryn-
geálna 

  Angína, 
lymfadenopatia 

  

 Pneumo-
nická 

  Faryngitída, 
bronchitída, 
lymfadenopatia, 
pneumónia, 
pľúcne zlyhanie, 
smrť 

  

 Tyfoidálna   Sepsa   

       

Brucelóza- 
Brucela  

  Horúčka, 
zimnica, myalgia 

Sú rozdielne 
v závislosti od 
postihnutého 
orgánu 

Rifampicín, 
600mg p.o. 
denne plus 
doxycyklín, 
200mg p.o. 
denne 6 
týždňov 

Rovnaká ako 
liečba 

       

Q horúčka- 
Coxiella 
burnetti 

  Horúčka, triaška, 
bolesti hlavy, 
myalgia, 
anorexia 

Sú rozdielne 
v závislosti od 
postihnutého 
orgánu 

Tetracyklín, 
500mg p.o. á 6 
hod. 5 až 7 dní 

Rovnaká ako 
liečba 

(Zdroj: Stone and Humphries, 2008) 
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8.1.1 SLEZINOVÁ SNE Ť 

Pôvodcom sneti slezinnej je Bacillus anthracis. Je to sporulujúca fakultatívne anaeróbna tyčinka 

s oválnymi spórami. Toto ochorenie bežne postihuje hlavne zvieratá a je pomerne ľahko prenosné na 

človeka. Baktériu objavil v roku 1850 P. F. O. Rayer pri mikroskopickom vyšetrení krvi chorej ovce. 

V roku 1863 ju presnejšie popísal C. J. Davaine, ale až výskumy R. Kocha ju definitívne potvrdili ako 

pôvodcu antraxu. A práve skúmanie tejto baktérie viedlo k formulácii tzv. Kochových postulátov. 

L. Pasteur a jeho spolupracovníci vyvinuli proti tomuto ochoreniu očkovaciu látku - prvú očkovaciu 

látku v histórii. Pri slávnej verejnej demonštrácii na farme Pouilly-le-fort v roku 1881 L. Pasteur 

očkoval touto vakcínou zvieratá, ktoré následne prežili nákazu týmto mikróbom (Votava, 2003). 

História a význam. Bolo by zložité nájsť dokonalejšiu biologickú zbraň ako je Bacillus anthracis, 

spôsobujúci antrax. Kanadská štúdia ukázala, ako ľahko sa môžu spóry antraxu rozšíriť po budove, ak 

sú do nej dopravené vo forme listu. Je to dané tým, že spóry sa vďaka mikroskopickým rozmerom 

chovajú ako prachové častice a ľahko sa rozširujú do okolia s potenciálom nakaziť veľké množstvo 

ľudí a to predovšetkým v klimatizovaných priestoroch. Spóry antraxu boli vyrobené pre účely 

zneužitia ako biologickej zbrane v USA v priebehu programu ofenzívnych biologických zbraní a aj iné 

krajiny ich začali vyrábať ako biologickú zbraň, prípadne sú z ich výroby podozrivé. Baktérie antraxu 

sú ľahko kultivovateľné a produkcia spór sa dá navodiť bez ťažkostí. Spóry sú stredne rezistentné voči 

slnečnému žiareniu, tepelnému spracovaniu a dezinfekčným prostriedkom. Irak v auguste 1991 

pripustil, že zahájil výskum možností ofenzívneho použitia B. antracis pred vojnou v Perzskom zálive 

a v roku 1995 priznal, že vlastní biologické zbrane na báze antraxu. Dezertér zo ZSSR uviedol, že 

sovietska armáda disponuje tonami spór antraxu k použitiu ako B-agens. V blízkosti zariadenia 

Sverdlovsk-19 prišlo v roku 1979 k náhodnému úniku spór, následkom čoho bolo 97 nakazených 

a 66 mŕtvych, pri čom u niektorých obetí sa nákaza prejavila až šesť týždňov po kontakte so spórami. 

Biologickú zbraň na báze antraxu vyvinuli aj Japonci. V októbri 2001 zomrel po vdýchnutí spór 

63-ročný muž v USA. Do januára 2002 bolo zaznamenaných 18 prípadov ochorení (11 respiračných 

a 7 kožných). Až na dva boli všetky prípady vdýchnutia spór v dôsledku kontaktu s kontaminovanými 

obálkami US pošty (Matoušek, 2007). 

Morfológia. Bunky B. anthracis sú veľké nepohyblivé grampozitívne tyčinky s konkávnymi alebo 

rovnými koncami, ktoré sa zoraďujú do retiazok pripomínajúcich bambusové stonky. Baktérie sú 

zvyčajne obklopené mohutným puzdrom a centrálne sú v nich uložené vysoko rezistentné spóry, ktoré 

sa tvoria len za prítomnosti kyslíka. V živom organizme k tvorbe spór neprichádza (Votava, 2003). 

Kultivácia. Dobre rastie na bežných kultivačných pôdach, vrátane živného agaru, v širokom rozmedzí 

teplôt, čo je výhoda v prípade nutnosti rýchlej diagnostiky. Kolónie virulentných kmeňov sú ploché, 

šedo biele, a plstnaté s dlhými výbežkami tvorenými retiazkami bacilov (Votava, 2003). 
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Epidemiológia. Ochorenie bolo hojne rozšírené po celom svete do polovice 20. storočia. Po zavedení 

protiepidemických opatrení a očkovaní vo veterinárnej praxi prišlo k podstatnému obmedzeniu 

výskytu. V súčasnosti sa vyskytuje v teplých oblastiach s rozšíreným pastierstvom (Afrika, Blízky 

východ, južná a stredná Ázia, južná Amerika), v Európe sa sporadicky vyskytuje predovšetkým 

v Stredomorí a na Balkánskom polostrove, v prípade objavenia sa menších epidémií v týchto 

oblastiach nemusí ísť nevyhnutne o bioterorizmus. V bežných podmienkach sa človek môže nakaziť 

kontaktom s chorým alebo uhynutým zvieraťom, prípadne s ich produktmi (kožou, kožušinami, 

štetinami, chlpmi, vlasmi, vlnou a kosťami). Medziľudský prenos antraxu je málo pravdepodobný 

(Votava, 2003). 

Patogenéza. Po prieniku spór do organizmu dochádza k ich klíčeniu a produkcii toxínu, ktorý je 

zodpovedný za tvorbu hemoragickej nekrózy s edémom v mieste infekcie. Dochádza tiež k zväčšeniu 

regionálnych lymfatických uzlín. Lymfatickou cestou baktérie ďalej prenikajú do krvného obehu 

a spolu so svojimi toxínmi sa podieľajú na rozvoji septicko-toxického šoku, ktorý vedie postupne ku 

kardiopulmonálnemu zlyhaniu. Patogenézu B. anthracis je ovplyvnená jednak tvorbou puzdra na 

povrchu bunky a jednak produkciou antraxového toxínu. Puzdro je tvorené polypeptidom 

a D-glutámovou kyselinou a uplatňuje sa hlavne v prvých fázach ochorenia. Puzdro chráni baktériu 

pred účinkami imunitného systému a pred fagocytózou (Votava, 2003). 

Antraxový toxín sa skladá z troch proteínov: ochranný antigén (PA-82,7 kDa), letálny faktor (LF-90, 

2 kDa) a edémogenný faktor (EF-88, 9 kDa). Hostiteľské proteázy, ktoré sa nachádzajú jednak v krvi, 

jednak na povrchu hostiteľských eukaryotických buniek, aktivujú ochranný antigén tým, že odrežú 

20 kDa z jeho segmentu a odhalí väzobné miesto pre letálny a edémogénny faktor. Ochranný faktor 

v podstate sprostredkováva prienik letálneho a edémogénneho faktora do bunky a to tak, že 

aktivovaný 63 kDa dlhý ochranný faktor sa viaže na špecifické receptory na povrchu hostiteľskej 

bunky, čím sa vytvorí sekundárne väzobné miesto, o ktoré zvyšné dva faktory súťažia. Komplex, či už 

PA a LF, alebo PA a EF, umožní prienik endocytózou, po acidifikácii endozómu sa uvoľňujú LF alebo 

EF cez membránu do cytosólu cez ión-vodivé kanály. EF, ktorý zodpovedá za charakteristický edém 

pri antraxe, je kalmodulín-dependentná adenylátcykláza. Zatiaľ nie je objasnené, čo predstavuje LF, 

ale sú predpoklady, že je to na zinku závislá metaloproteináza, ktorej účinok a substrát je ešte v štádiu 

skúmania. Genetický kód pre puzdro a toxín je uložený na dvoch veľkých plazmidoch nazvaných 

PXO1 a PX02. Kmene, ktorým chýbali tieto plazmidy mali výrazne zníženú virulenciu. Oslabený živý 

vakcinačný kmeň vyvinutý v Sterne v roku 1937, ktorý je stále základom väčšiny antraxových vakcín 

pre dobytok, je ochudobnený o PX02 a je preto Capsula-negatívny Toxín-pozitívny. Ochrana týchto 

očkovacích látok teda zrejme súvisí predovšetkým s ochranným účinkom protilátok tvorených proti 

antraxovému toxínu. V kontraste k týmto očkovacím látkam boli Pasteurom vyvinuté pred 110rokmi 

nedopatrením Capsula-pozitívne Toxín-negatívne očkovacie látky. Avšak kmene tohto druhu 

nevyvolávajú ochrannú imunitu. Čiastočnú účinnosť týchto Pasteurových vakcín je v súčasnosti 
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vysvetľovaná nepotvrdenými zvyškovými kmeňmi Capsula-pozitívne Toxín-pozitívne, ktoré spôsobili 

čiastočnú virulenciu (Baron, 1996). 

Klinický obraz 

Ochorenie môže prebiehať v troch formách: 

Pľúcny antrax - táto forma antraxu je najpravdepodobnejšia a najočakávanejšia po teroristickom 

útoku. Po vdýchnutí výtrusov, nastáva inkubačná doba, ktorá zvyčajne trvá 1- 7 dní. Avšak niekedy 

môže inkubačné obdobie trvať až 60 dní. Spočiatku prebieha ochorenie nešpecificky, objavujú sa 

horúčky, kašeľ, bolesť hlavy, zimnica, vracanie, dýchavičnosť, bolesť na hrudi, bolesti brucha 

a slabosť. Táto fáza môže trvať od niekoľko hodín až po niekoľko dní. Po týchto nešpecifických 

príznakoch môžeme pozorovať obdobie prechodného zlepšenia stavu. Počas druhej fázy ochorenia sa 

môže vyskytnúť vysoká horúčka, potenie, cyanóza, hypotenzia, lymfadenopatia, šok až smrť. 

Objavuje sa kašeľ s hemoragickou expektoráciou, sťaženým dýchaním, vzniká pneumónia, 

exsudatívna pleuritída a hemotorax. Často krát smrť prichádza už zopár hodín po objavení sa 

príznakov druhej fázy. Priemerná doba od objavenia sa prvých príznakov do smrti je 3 dni. Ako náhle 

sa vyvinú počiatočné príznaky pľúcneho antraxu, môže stúpnuť celková úmrtnosť až na 95%. Včasná 

diagnóza antraxu a rýchle začatie liečby môže zvýšiť možnosť prežitia útoku (Stone and Humphries, 

2008, Ďuriš and Hulín and Bernadič, 2001). 

Gastrointestinálny antrax - k tejto forme dochádza, keď sú spóry prijaté per os do zažívacieho traktu. 

Črevný antrax vzniká po požití kontaminovanej vody alebo potravy. Poznáme dve verzie 

gastrointestinálnej formy, a to orofaryngeálna verzia a brušná verzia. Orofaryngeálny druh ochorenia 

sa vyskytuje v prípade uloženia spór v hornej časti gastrointestinálnej sústavy. Objavujú sa ústne alebo 

pažerákové vredy, ktoré sú následne spojené s regionálnou lymfadenopatiou, prípadne sa môže 

vyvinúť až sepsa. V prípade brušného antraxu sú spóry uložené v dolnej časti tráviacej sústavy. 

Príznaky zahŕňajú nevoľnosť, vracanie, krvavú hnačku a rozvoj akútneho brucha so sepsou, často krát 

ich spôsobuje hyperpyrexia a splenomegália. Úmrtnosť na gastrointestinálny antrax je viac ako 50% 

(Stone and Humphries, 2008Ďuriš and Hulín and Bernadič, 2001). 

Kožný antrax - kožný antrax je najčastejšou prirodzene sa vyskytujúcou formou tejto choroby. Rozvíja 

sa, ak prídu spóry do styku s otvorenými kožnými léziami. Tie sú zvyčajne na ramenách, rukách 

a tvári. Po expozícii sa rozvíjajú malé, často svrbivé papule. Po dvoch dňoch sa postupne táto papula 

mení na malý vred, následne v malú vezikulu s krvavým až hnisavým obsahom – pustula maligna, až 

na záver pozorujeme bezbolestnú čiernu chrastu s okolitým opuchom. Neskôr, v priebehu 1- 2 týždňov 

chrasta zaschne a odpadne. Od vredu sa tiahnu smerom k regionálnym lymfatickým uzlinám červené 

pruhy. Lymfatické uzliny sú zdurené a bolestivé. Koža nad nimi je zapálená. Často sú celkové 

sprievodné príznaky ako teplota, nechutenstvo, bolesti kĺbov, cefalea. Priebeh však môže byť aj 

afebrilný. V niektorých prípadoch sa môže vyvinúť až sepsa. Bez ošetrenia stúpa úmrtnosť na kožný 
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antrax na 20%, pri liečbe klesá na 1%. (Stone and Humphries, 2008, Ďuriš and Hulín and Bernadič, 

2001).  

Antraxová meningitída - antraxová meningitída sa môže vyskytnúť ako komplikácia ktorejkoľvek 

formy antraxu. Symptómy zahŕňajú bolesti hlavy a meningizmus. Úmrtnosť na antraxovú meningitídu 

je takmer 100% (Stone and Humphries, 2008). 

 

Obrázok 22: Klinický obraz antraxu 

(Zdroj: http://www2.aap.org/advocacy/releases/anthraxsusp.htm) 

Diagnóza. Pri všetkých formách antraxu sa odosiela krv na hemokultúru. Dôkaz baktérií v krvi má 

vysokú výpovednú hodnotu. Pri podozrení na kožnú formu antraxu sa odoberajú stery z rán, resp. 

z pustúl. Pri črevnej forme sa odoberajú vzorky stolice a bioptický materiál. V prípade pľúcnej formy 

vo včasných fázach je veľká pravdepodobnosť, že sa baktérie zdržiavajú v mediastíne a nezachytíme 

ich v spúte. Tam ich zachytíme až v neskorších fázach ochorenia, pokiaľ však príde k rozvoju 

bronchopneumónie. Prítomnosť B. anthracis dokazujeme mikroskopicky po farbení (môžeme použiť 

napríklad farbenie podľa Gramma). Antigény v postihnutých orgánoch sa dokazujú priamou 

imunofluorescenčnou metódou alebo Ascoliho termoprecipitačnou reakciou. K metódam priameho 

dôkazu patrí aj PCR reakcia. Virulencia sa overuje pokusmi na zvieratách, najčastejšie na myšiach 

alebo morčatách. Vyšetrovanie podozrivých vzoriek neprilieha bežným mikrobiologickým 

pracoviskám, ale špecializovaným laboratóriám (Votava, 2003). 

Diferenciálna diagnóza. Pri určovaní diagnózy v prípade kožnej formy antraxu si léziu môžeme 

ľahko spliesť so stafylokokovým karbunkulom, luetickým vredom alebo s inými kožnými léziami 

(Bálint, 2007). 

Terapia. Liečba antraxu má predpísané pravidlá, ktoré sa musia počas útoku dodržiavať. Pri liečbe 

berieme do úvahy formu antraxu a rozsah poškodenia. Pri miernych kožných léziách indikujeme 

lokálnu terapiu v kombinácii s tetracyklínovými alebo penicilínovými antibiotikami per os. Je 

dokázané, že kožné lézie sa v priebehu 24 hodín po nasadení liečby stávajú sterilnými. Po dosiahnutí 

tohto stavu sa ďalej pokračuje v liečbe per os najmenej 5 dní. Pri črevnej a pľúcnej forme antraxu sa 

podávajú počas minimálne 14 dní vysoké dávky G- penicilínu v kombinácii so streptomycínom. Pri 

precitlivenosti na penicilín sa v terapii indikuje erytromycín, tetracyklín alebo chloramfenikol. 
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V prípade závažných stavov s komplikáciami, ako napríklad u pacientov s edémami alebo 

meningoencefalitídou, do terapie pridáme kortikoidy. Primárnou príčinou morbidity a mortality je 

vysoká produkcia toxínu. Výplachy odstraňujúce infikované výlučky môžu výrazne zlepšiť stav 

pacienta (Bálint, 2007; Matoušek, 2007). 

Prevencia. O prevencii vieme hovoriť len v prípadoch, ak chceme zabrániť nákaze prirodzenou 

cestou, nakoľko očkovanie voči antraxu nie je zaužívané ako ochrana pred teroristickým útokom. 

Hlavnú úlohu v prevencii hrajú veterinárne opatrenia: kontrola zvierat a ich produktov dovážaných zo 

zahraničia, protiepidemické opatrenia v ohnisku choroby, vhodná likvidácia tiel uhynutých zvierat, 

prípadne vakcinácia dobytka. Dôležité je zaistenie špeciálneho režimu pri spracovaní zvieracích 

produktov dovážaných z krajín, kde je zvýšený výskyt antraxu (bezprašný prevoz, používanie 

ochranných pomôcok, dekontaminácia rizikového materiálu). Ochorenie podlieha povinnému 

hláseniu. Na očkovanie ľudí sa z bezpečnostných dôvodov používajú vakcíny obsahujúce toxoid. 

Pokiaľ bol človek vystavený prachu alebo aerosólu so spórami, podáva sa profylakticky amoxicilín, 

pri kmeňoch podozrivých z tvorby beta-laktamáz sa podáva ciprofloxacín alebo doxycyklín a to po 

dobu 60 dní (Votava, 2003). 

Pred udalosťami na jeseň 2001 boli takmer všetky prípady inhalačného antraxu rozoznané až 

v neskorej fáze rozvoja ochorenia a boli v podstate letálne. Z jedenástich prípadov zaznamenaných ako 

následok teroristického útoku bolo päť letálnych. Táto redukcia mortality je dôsledkom skorej 

symptomatickej liečby a včasnej agresívnej antibiotickej liečby. V 90. rokoch minulého storočia sa 

prikročilo k povinnej vakcinácii aktívnych vojakov v USA ohrozených možnosťou napadnutia 

biologickými zbraňami v Perzskom zálive. V roku 2002 sa konečne dosiahla kvalita vakcíny spĺňajúca 

kritéria pre všeobecné nasadenie proti antraxu. CDC odporúča pri podozrení na útok okrem 

profylaktického podávania antibiotík, aby boli vojaci aj aktívne imunizovaní. Pre širokú verejnosť 

však doposiaľ nie je vakcína dostupná ani v USA. Možnosť podania postexpozičnej vakcíny doteraz 

využilo len zopár pacientov (Matoušek, 2007). 

8.1.2 MOR 

História a význam. Ďalším možným zneužiteľným zástupcom je Yersinia pestis. Táto baktéria 

prenasleduje ľudstvo už od nepamäti. Byzantská ríša zaznamenala pandémiu v 6. storočí, v priebehu 

14. storočia dokonca „čierna smrť“ zahubila milióny ľudí v Európe. Posledný prípad pandémie bol 

popísaný v Číne na prelome 20. storočia a odtiaľ sa rozšíril prakticky do celého sveta. V tom čase už 

síce bola k dispozícií vakcína, ale v Indii bola odmietnutá ako predpokladaná „britská lesť“. Behom 

šírenia po indickom polostrove následne pandémia spôsobila smrť viac než milióna obyvateľov. 

Prahou sa mor prehnal v 16. storočí za čias Jána Jessenia, v Bratislave sa jeho posledný výskyt datuje 

do roku 1732. 
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Yersinia pestis sa veľmi rýchlo rozkladá vysušením, zahriatím a vplyvom UV svetla, takže pokiaľ nie 

je geneticky upravená nie je vhodná k priamemu použitiu ako biologická zbraň. Jej „úspešné“ použitie 

pomocou šírenia infikovaných bĺch v minulosti bolo skôr dôsledkom prirodzeného šírenia pri 

nedostatočnej hygiene. Počas druhej svetovej vojny sa pokúsilo Japonsko o použitie Yersinie pestis, 

avšak bez väčšieho úspechu. V bývalom ZSSR viedol vývoj biologických zbraní k vytvoreniu 

Yersinie, ktorá prežije vysušenie, je rezistentná k antibiotikám, stabilná vo vonkajšom prostredí 

a vhodná k šíreniu vo forme aerosólu. Doteraz nie je známe, čo sa stalo s celým vývojom, či sa dané 

baktérie zlikvidovali, alebo sú niekde tajne uschovávané. Medzi posledné známe epidémie patrí 

epidémia bubonického moru v Zambii s 10% úmrtnosťou (Matoušek, 2007; Bálint, 2007). 

Morfológia. Yersinia pestis patrí medzi gramnegatívne fakultatívne anaeróbne tyčinky, ktoré pri 

farbení Giemsom pripomínajú typický tvar zatváracieho špendlíka (Votava, 2003). 

Kultivácia.  Kultivácia je veľmi nenáročná, rastie na bežných pôdach v širokom teplotnom rozmedzí 

od 0 do 40 °C (Votava, 2003). 

Epidemiológia. Bubonický mor prenáša blcha morová – Xenopsylla cheopis. Pôvodca moru upchá jej 

zažívací trakt, takže blcha je stále hladná a o to viac saje. Zdrojom sú mestské formy potkanov Rattus 

rattus alebo Rattus norvegicus, ale aj lesné druhy divoko žijúcich hlodavcov. Pľúcne formy sa 

prenášajú vdýchnutím prachu kontaminovaného trusom potkanov, alebo vdýchnutím aerosólu pri 

ošetrovaní rán postihnutých pacientov. V súčasnosti sa mor v Európe nevyskytuje, ale môžeme ho 

nájsť v Afrike, južnej Ázii a na západe USA, prírodné ohniská sa vyskytujú v púštnych, polopúštnych, 

stepných a lesostepných oblastiach. Štatisticky je hlásených 1000- 3000 prípadov moru ročne (Votava, 

2003; Bálint, 2007).  

Patogenéza. Virulencia kmeňov Yersinia pestis závisí od rýchlosti rastu baktérií v slezine po 

intravenóznom očkovaní. Najviac virulentné kmene sa množia logaritmicky so žiadnou počiatočnou 

lag fázou, pričom dosiahnu smrtiaci rozsah do 2 až 3 dní. U takto infikovaných zvierat nájdeme 

známky progresívnej septikémie a umierajú v dôsledku hemoragickej pneumónie. Menej virulentné 

kmene sa začnú množiť in vivo až po počiatočnej latentnej fáze, čo umožní hostiteľovi zapojiť účinnú 

imunitnú reakciu. Jej základom sú špecifické protilátky. Medzi základné antigény spojené s vysokou 

virulenciou patria W a V antigény, hoci aj v prípade avirulentných kmeňov sa u hostiteľov našli 

anti-VW protilátky. Určitú mieru ochrany môžu vyvolať vakcíny usmrtených kmeňov (Baron, 1996). 

Klinický obraz. Inkubačný čas ochorenia sa pohybuje v rozpätí 2 až 6 dní. Ochorenie začína náhle 

bez prodrómov, prejaví sa najskôr vysokou horúčkou 40 °C, triaškou, zimnicou, závratmi, celkovou 

nevoľnosťou a bolesťami v kĺboch, krížoch a končatinách. Môže sa zmeniť psychický stav pacienta, 

nachádzame apatiu, ale aj nepokoj. U pacientov zisťujeme tachykardiu a tachypnoe v dôsledku 

zvýšenej teploty. Často už po 6 hodinách, zväčša však do 24 hodín sa u pacientov objavia prejavy 

prostrácie, nachádzame suchú a horúcu kožu, červenkasté spojovky a povlečený, neskôr tmavý jazyk. 
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Môžu sa vyskytovať kvalitatívne aj kvantitatívne poruchy vedomia v podobe bezvedomia alebo delíria 

(Bálint, 2007; Stone and Humphries, 2008).  

Mor môže prebiehať v rôznych formách: 

Bubonický mor. Infekcia začína pohryznutím nakazenej blchy. Následne môže nastať obdobie latencie 

s dĺžkou aj jeden týždeň. Yersinie postupne putujú do regionálnych lymfatických uzlín, kde spôsobujú 

nekrózu a edém, čo sa prejavuje bolestivosťou. Bubo sa plne rozvinie v rozsahu od jedného do piatich 

dní, bežne dosahuje veľkosť lieskového orecha až slepačieho vajíčka, teda 1 až 10 cm, má guľatý až 

oválny tvar s hrboľatým povrchom. Najskôr je pohyblivý, neskôr pevne fixovaný k spodine. Koža nad 

ním je napnutá a začervenaná. Tieto uzliny zvyknú ulcerovať alebo nekrotizovať. Nachádzame ich 

najčastejšie v ingvinách, v axile, na krku. Úmrtnosť na bubonický mor pri liečbe sa pohybuje okolo 

10%, bez liečby okolo 50% (Bálint, 2007; Stone and Humphries, 2008). 

Septikémia. Môže sa vyvíjať ako komplikácia inej formy moru alebo ako primárna entita. Vyvíja sa 

medzi prvým až tretím dňom, no pacienti často zomierajú už v priebehu prvého dňa. U pacientov 

badáme schvátenosť, delírium, stupor až kómu. Veľkým problémom u týchto pacientov je 

diseminovaná intravaskulárna koagulácia. Úmrtnosť na septický mor sa v prípade neliečenia pohybuje 

okolo 100%, liečba toto číslo znižuje na 40% (Bálint, 2007; Stone and Humphries, 2008). 

Pľúcny mor. Vzniká sekundárne pri bubonickej forme ochorenia alebo primárne pri vdýchnutí 

kontaminovaného prachu a pri interhumánnom prenose. Táto forma je najpravdepodobnejšou pri 

teroristickom útoku. Latentná doba 1 až 6 dní je častá. U pacientov sa následne vyvinú známky 

a symptómy závažnej pľúcnej infekcie vrátane horúčky, kašľa, dyspnoe, hypoxie a vykašliavania 

spúta. Pľúcny mor má odhadovanú úmrtnosť 100%, ak antibiotická liečba nie je zahájená do 24 hodín 

(Bálint, 2007; Stone and Humphries, 2008). 

Morová meningitída. Vzniká sekundárne ako komplikácia bubonického moru. Pred zavedením 

antibiotickej liečby končila vždy smrteľne (Bálint, 2007). 

Kožná forma. Prejavuje sa v podobe vredov, pľuzgierov a petechií na koži (Bálint, 2007). 

Gastroitestinálna forma. Častou súčasťou pľúcnej formy. Pacient trpí príznakmi nevoľnosti, vracania 

a hnačiek (Stone and Humphries, 2008). 

Pestis minor. Prebieha asymptomaticky, avšak môžu sa vyskytovať komplikácie v podobe toxického 

poškodenia myokardu a porúch cirkulácie (Bálint, 2007).  
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Obrázok 23: Nekróza ako súčasť klinického obrazu moru u chovateľky mačiek 

(Zdroj: http://weirdworldnews.org/wp-content/uploads/2012/06/Black-death-plague.jpgx) 

 

Obrázok 24: Lymfadenopatia inguinálnych uzlín v klinickom obraze moru  

(Zdroj: http://i.huffpost.com/gen/774196/thumbs/r-OREGON-PLAGUE-large570.jpg) 

Diagnostika. Tieto infekcie musia byť diagnostikované veľmi rýchlo vzhľadom na mimoriadnu 

virulenciu týchto organizmov. Smrť pri pľúcnom more môže nastať do 24 hodín po prvom výskyte 

príznakov. V spúte týchto pacientov nachádzame veľké množstvo gramnegatívnych kokobacilov. 

Krvné kultúry sú pozitívne a bioptický materiál z lymfatických uzlín vykazuje masívne preniknutie 

zápalových buniek spolu s množstvom kokobacilov. Tieto bunky môžu byť identifikované pomocou 

fluorescenčnej techniky farbiacej protilátky (Baron, 1996).  

Yersinia pestis predstavuje veľmi vážne riziko pre personál laboratória, ktorý by mal nosiť pri práci 

ochranný odev a celotvárovú masku. Pestovanie a diagnostiku by mali vykonávať len vybraní 

zamestnanci v špeciálnych vyhradených zariadeniach. Zamestnanci musia byť riadne zaočkovaní 

živou atenuovanou vakcínou (Baron, 1996). 
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Diferenciálna diagnóza. V rámci dif. dg. uvažujeme nad melioidózou a tularémiou, lymfadenopatiou 

a abscesmi iných etiológii. Obdobne pátrame po inom infekčnom agens v prípade pneumónie (Bálint, 

2007). 

Liečba. Historicky je liekom prvej voľby muskulárne aplikovaný streptomycín v dávke 15 mg/kg . 

Opuch lymfatických uzlín zvyčajne mizne do 10- 14 dní. V niektorých prípadoch sú vhodné 

gentamycín a kombinácia gentamycínu a chloramfenikolu, je to nutné v prípade podozrenia na 

meningitídu, prípadne ak je pacient hemodynamicky nestabilný. Liečenie musí trvať minimálne 10 dní 

alebo ešte minimálne 4 dni po ustúpení príznakov. V liečbe je tiež možné použiť doxycyklín, 

ofloxacín a ceftriaxon (Matoušek, 2007). 

Prevencia. Primárne opatrenia spočívajú v kontrole potkanov a bĺch. Použitie insekticídov musí 

predchádzať hubeniu hlodavcov. Uhynutie veľkého množstva pôvodných hostiteľov by totiž mohlo 

prinútiť blchy k vyhľadaniu nových hostiteľov, napríklad človeka, čo môže viesť k zhoršeniu 

epidémie (Matoušek, 2007). 

8.1.3 TULARÉMIA  

História a význam. Tularémia bola prvýkrát popísaná v Japonsku okolo roku 1800 a neskôr v Rusku 

okolo roku 1926. Na začiatku 19. storočia prebehla v San Francisku epidémia, pri ktorej izolovaný 

organizmus vedci nazvali Bacterium tularense podľa okresu Tulare v Kalifornii. Celý život sa tejto 

chorobe venoval Dr. Edward Francis, na jeho počesť bol preto tento organizmus neskôr nazvaný 

Francisella tularensis. V 50. a 60. rokoch bola tularémia zaradená do programu biologických zbraní 

v USA. Predpokladá sa, že podobné zámery mali skôr aj ZSSR (Matoušek, 2007). 

Morfológia. Pôvodcom tularémie je Francisella tularensis, ľudový názov tularémie je aj zajačia 

choroba. Franciselly sú veľmi malé, nepohyblivé, gramnegatívne kokobacily (Votava, 2003). 

Kultivácia. Franciselly sú striktne aeróbne a rastovo veľmi náročné. Dajú sa vykultivovať na krvnom 

agare obohatenom cysteínom a glukózou, alebo na pôde z koagulačných vaječných žĺtkov (Votava, 

2003). 

Epidemiológia. Pomenovanie zajačia choroba vystihuje veľmi vecne epidemiológiu ochorenia. 

Tularémia je nákaza s prírodnými ohniskami. Okrem zajacov sú voči francisellám vnímavé aj 

hlodavce. Francisella tularensis môže do organizmu vojsť rôznymi cestami vstupu (kožou, spojivkou, 

inhalačne, prehltnutím a pod.) (Votava, 2003). 

Patogenéza. Francisella je intracelulárny parazit, je intenzívne fagocytovaná mononukleármi 

a dlhodobo prežíva v makrofágoch retikuloendotelového systému. To vedie často k chronickej infekcii 

navzdory antibiotickej liečbe. Virulentnékmene sa množia logaritmicky v pečeni a slezine, nie 

v pľúcach, a smrť zvyčajne nastáva v priebehu 5 až 8 dní. V okolí brány vstupu dochádza k ulceráciám 
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a lymfadenopatii regionálnych lymfatických uzlín. V prípade masívnej infekcie môžu tieto uzliny 

kolikvovať a hnisavý obsah uzlín sa môže prevaliť, čím sa následne predĺži hojenie. Po vyhojení 

ulcerácie sa v mieste vstupu vytvára granulóm s centrálnou nekrózou, ktorý je bohatý na mikróby 

pôvodcu (Bálint, 2007; Baron, 1996). 

Klinický obraz. Po inkubačnom čase, ktorý je zvyčajne 3 až 5 dní, zriedkakedy 1 až 25 dní, nasleduje 

obraz podobný chrípke s náhlym vzostupom teploty, zimnicou, triaškou, bolesťami svalov a kĺbov. 

Často krát pozorujeme makulopapulárnu vyrážku (Stone and Humphries, 2008).  

Poznáme nasledujúce formy priebehu ochorenia: 

Ulceroglandulárna forma. V strednej Európe predstavuje najčastejšiu formu tularémie. Po 

nešpecifických príznakoch sa v mieste prieniku infekcie vytvára ulcerácia veľkosti 0,3 až 3 cm. 

V mieste infekcie sa môže najskôr vytvoriť papula, ktorá sa vyvinie v pľuzgierik a následne vred. 

Vred môže mať žltý exsudát a čiernu základňu. Tieto ulcerácie sú veľmi bolestivé, okolie je sýtej 

červenej farby, ich vyhojenie môže trvať až niekoľko týždňov a hoja sa jazvami. Najčastejšou 

lokalizáciou sú prsty rúk. V regionálnych lymfatických uzlinách sa vytvára obraz lymfadenopatie 

a lymfangoitídy, sú bolestivé na dotyk, avšak zmeny na koži nad postihnutými uzlinami sú zriedkavé, 

hoci občas tieto uzliny kolikvujú a vytvára sa fistula. Druhou možnosťou je glandulárna forma, keď sa 

v mieste vstupu nevytvorí ulcerácia, ani sprievodná lymfangoitída (Bálint, 2007; Stone and 

Humphries, 2008). 

Faryngoglandulárna forma. Vyskytuje sa po požití kontaminovanej potravy, vody, alebo po vkladaní 

požívatiny do úst pomocou postihnutých rúk. Postihnutá lokalizácia je nosohltan, tonzily a ústna 

dutina. Na slizniciach týchto orgánov sa vytvárajú ulcerácie. Svykonávajú ich zväčšené lymfatické 

uzliny v submandibulárnej oblasti alebo pozdĺž kývačov hlavy (Bálint, 2007). 

Okuloglandulárna forma. Ulcerácie sa vytvárajú na spojovkách očí. Infekcia sa tam zvykne zaniesť 

pretretím oka postihnutou končatinou alebo kontaminovaným prachom. Obraz konjunktivitídy 

a ulcerácie so žltou spodinou je zväčša jednostranný. Uzliny sú postihnuté v retroaurikulárnej alebo 

submandibulárnej oblasti (Bálint, 2007). 

Pľúcna forma. Pľúcna forma je najpravdepodobnejšou formou prejavu ochorenia po teroristickom 

útoku. Rozvíja sa na podklade vdýchnutia mikróbov pri spracovávaní koží infikovaných a uhynutých 

zvierat. Ochorenie sa prejavuje vysokou teplotou, kašľom, dyspnoe a bolesťou na hrudníku. Ochorenie 

prebieha pod obrazom atypickej pneumónie, takže auskultačný nález je veľmi chudobný, hoci na 

snímke hrudníka môžu byť rozsiahle zápalové zmeny s hilóznou adenopatiou. V krátkom čase však 

môžu systémové prejavy prekryť tie pľúcne a pacient zomiera rýchlo na pľúcne zlyhanie (Bálint, 

2007;Stone and Humphries, 2008). 
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Intestinálna forma. Bránou vstupu je tráviaci trakt prijatím kontaminovanej potravy alebo vody. 

Mikróby veľmi aktívne penetrujú stenu tráviace traktu, čo sa prejavuje ulceráciami a hnačkami. Pri 

preniknutí dochádza k zaneseniu infekcie až k pečeni s obrazom granulomatóznej hepatitídy 

s možným ascitom a hepatomegáliou. Samozrejmosťou je zvýšená hladina pečeňových enzýmov 

(Bálint, 2007). 

Inaparentná forma. Pri inaparentnej forme badáme veľmi chudobný až žiaden klinický obraz, avšak 

sérologické testy sú pozitívne (Bálint, 2007). 

Medzi zriedkavé formy priebehu ochorenia patria perikarditída, nefritída, meningitída a sepsa (Bálint, 

2007).  

Pri neliečenej forme tularémie sa úmrtnosť pohybuje okolo 30%, avšak liečba toto číslo znižuje až na 

hodnotu 1% (Stone and Humphries, 2008). 

 

Obrázok 25: Klinický obraz tularémie 

(Zdroj: http://www.antropozoonosi.it/Malattie/Tularemia/tularemia.jpg, http://www.rayur.com/wp-
content/uploads/2012/08/Tularemia.jpg) 

Diagnostika. Diagnostika je postavená na mikroskopii a kultivácii. Materiál odoberáme podľa 

lokalizácie ochorenia. Mikroskopický záchyt je pravdepodobnejší pri využití priamej 

imunofluorescencie. Kultivácia je veľmi náročná a trvá minimálne tri dni. Ako nová nádejná metóda 

pri diagnostike tularémie sa javí PCR. Najbežnejšie používané metódy sú však ešte stále sérologické 

vyšetrenia. Protilátky sa v sére objavujú asi po 10 až 12 dňoch od začiatku ochorenia a pomaly 

zvyšujú svoje titre až 8 týždňov. Rastúce titre sú vždy diagnostickým markerom ochorenia (Votava, 

2003; Baron, 1996). 

Diferenciálna diagnóza. V úvodnej fáze sa často klinický obraz zamieňa s klinickým obrazom 

chrípky, avšak po objavení sa ulcerácie musíme tiež pomýšľať na brucelózu, chorobu z mačacieho 

škrabnutia a nanešpecifické zápalové afekcie. Pri pľúcnej forme musíme vylúčiť celú paletu 
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atypických pneumónií, pri faryngoglandulárnej forme zase streptokokové a stafylokokové angíny, 

angíny vírusového pôvodu a diftériu (Bálint, 2007). 

Liečba. Historicky je liekom prvej voľby streptomycín. Avšak v prípade bioteroristickej akcie nemusí 

byť práve tento liek k dispozícii v dostatočnom množstve, je možné použiť gentamycín a ďalšie 

analogické antibiotiká. V súčasnosti sa iniciálne podáva kombinácia streptomycínu a antibiotiká 

tetracyklínového radu po dobu 14 až 21 dní. Dôležitým faktom sa stala skutočnosť, že v 50. rokoch sa 

podarilo vyvinúť na streptomycín rezistentnú Francisellu tularensis. Tento kmeň je však citlivý na 

gentamycín (Bálint, 2007; Matoušek, 2007). 

Prevencia. Skúšobne bola podaná 5000 osobám živá atenuovaná vakcína pod kožu bez významných 

vedľajších účinkov s dobrými protektívnymi účinkami. Protektívny účinok vakcíny však môže byť 

zmenený extrémne vysokými dávkami baktérií. Ciprofloxacín a doxycyklín poskytujú ochranu i pri 

postexpozičnej aplikácií, ak sú podané do 24 hodín po expozícii (Matoušek, 2007). 

8.1.4 BRUCELÓZA  

História a význam. Brucella suis bola v 40. a v 50tych rokoch použitá ako biologická zbraň v USA 

a je vysoký predpoklad, že jej príprava k týmto účelom prebiehala aj v iných štátoch. Baktérie môžu 

byť rozširované formou suspenzie v biologických bombách alebo ako suchý aerosól (Matoušek, 

2007). 

Morfológia. Brucely sú extrémne malé kokobacily, ktoré sa ochotne farbia bežnými farbiacimi 

technikami. Rod Brucella zahrňuje celkom sedem druhov, človeka sú však schopné nakaziť len štyri, 

a to: Brucella abortus, Brucella melitensis, Brucella suis a Brucella canis (Votava, 2003). 

Kultivácia. Brucely sú striktne aeróbne a vyžadujú predĺženú kultiváciu na špeciálnych médiách 

obohatených sérom a ďalšími zložkami (Votava, 2003). 

Epidemiológia. Brucelóza je typická antropozoonóza. Hostiteľom brucel sú ovce a kozy (Brucella 

melitensis), prasatá (Brucella suis) a hovädzí dobytok (Brucella abortus). Brucelly sa prenášajú 

kontaktom s infikovanými zvieratami perkutánne cez kožné odreniny, vdýchnutím aerosólu alebo 

konzumáciou nepasterizovaných syrov alebo iných mliečnych výrobkov (Votava, 2003). 

Patogenéza. Brucelly sú fakultatívne intracelulárne parazity, rozmnožujú sa v monocyto-

makrofágovom systéme. Tieto charakteristiky ovplyvňujú klinické prejavy a terapiu ochorenia. 

Brucelly vstupujú do organizmu rôznymi bránami vstupu. Nakoľko toto ochorenie prebieha 

systémovo, často krát je ťažké určiť bránu vstupu. Virulencia je závislá na druhu, Brucella melitensis 

je najviac patogénna, Brucella abortus je spájaná s menej častými infekciami, virulencia Brucella suis 

je dokonca premenlivá. Štúdie na zvieratách preukázali, že tieto mikroorganizmy sú rýchlo 

fagocytované, avšak sú schopné v nich prežiť a množiť sa. Následne sa premiestňujú prostredníctvom 
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lymfatického systému do regionálnych lymfatických uzlín, sleziny, do pečene, kostnej drene a do 

reprodukčných orgánov a mliečnych žliaz, takže postihnuté zviera následne vylučuje kontaminované 

mlieko. U ľudí sú tkanivové lézie zložené z granulómov, ktoré sa skladajú z epiteloidných 

polymorfonukleárnych leukocytov, lymfocytov a iných obrích buniek. Nekrózy nie sú bežné 

a zvyčajne sa netvoria ani abscesy, s výnimkou Brucella suis (Baron, 1996). 

Klinický obraz. Po prieniku brucel cez kožu, sliznicu alebo tráviaci systém sa ďalej presúvajú 

lymfatickým systémom do lymfatických uzlín, kde sa pomnožia a zhruba u pätiny pacientov spôsobia 

adenitídu. Inkubačný čas trvá zvyčajne 5 dní až 3 týždne. Po tomto čase nastáva hematogénna 

diseminácia a kolonizácia najmä sleziny, pečene, kostnej drene, hĺbkových lymfatických uzlín, 

zriedkavejšie kolonizujú endokard a perikard, meningy a kĺby. Táto septikémia je sprevádzaná febris 

undulans, kedy teplota stúpne aj  na 39 °C a trvá 10 až 15 dní, ale následne klesne na normálne 

hodnoty, ktoré sa udržia aj celý týždeň. Typické sú nočné záchvatovité potenia, hepatomegália 

a splenomegália (Bálint, 2007). 

Atypické brucelózy: 

Nemá forma. U pacienta nachádzame veľmi chabý až žiaden klinický obraz, dôkazom prebiehajúcej 

alebo prebehnutej infekcie je iba sérologický výskyt protilátok. Vyskytuje sa u obyvateľov, ktorí sa 

zaoberajú chovom dobytka (Bálint, 2007). 

Pseudotyfoidná forma. Ochorenie s veľmi ťažkým priebehom, teploty sú vysoké a trvajú aj tri až štyri 

týždne. Nachádzame výraznú splenomegáliu a hepatomegáliu, výrazný meteorizmus a niekoľko dní 

trvajúci subileus (Bálint, 2007). 

Chronická forma. Po prekonaní prvotnej septikemickej fázy, ktorá ustupuje po dvoch až troch 

týždňoch môže nastúpiť obdobie pokoja, ktoré môže trvať aj veľmi dlhé obdobie, avšak následne sa 

znovu objavia prejavy septikémie len v miernejšej podobe. Teplotné ataky sa môžu niekoľkokrát 

zopakovať a takto ochorenie môže pretrvávať aj roky. Pacient chudne, vyvíja sa anémia, môžu sa 

u neho poškodiť viaceré orgány (Bálint, 2007). 

Lokalizované formy. Ktorýkoľvek orgán sa môže poškodiť po akejkoľvek forme prebehnutej 

brucelózy. Táto forma je najčastejšia a prejavuje sa hepatosplenomegáliou a osteoartikulárnymi 

zmenami v zmysle spondylocystitídy, sakroileitídy, osteomyelitídy a zápalov veľkých kĺbov (Bálint, 

2007). 

Poškodenie pečene. Pri brucelóze je jedným zo základných prejavov hepatomegália a granulomatózna 

hepatitída. Podľa zdravotného stavu pacienta sa môže vyvinúť až cirhóza. Bežne nachádzame 

u takýchto pacientov ikterus a zvýšené hodnoty pečeňových enzýmov (Bálint, 2007). 
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Neurobrucelóza. Infekcie CNS môžu prebiehať pod rôznym klinickým obrazom od centrálnych 

a periférnych obŕn, polyneuritíd, cez neuralgie, monoparézy a hemiparézy až po obraz psychických 

porúch (Bálint, 2007). 

Brucelová endokarditída. Môže byť komplikáciou ktorejkoľvek formy brucelózy a embolizovať môže 

do hociktorého orgánu. Súčasne sa u pacienta vyskytuje nefritída s hematúriou. Prognóza tohto 

ochorenia je veľmi vážna (Bálint, 2007). 

Postihnutie pohlavných orgánov. U žien sa môže vyskytovať salpingitída a ovariálne cysty, 

u tehotných žien môže brucelóza vyvolať potrat, u mužov nachádzame orchitídy a epididymitídy 

(Bálint, 2007). 

Postihnutie pľúc. Brucelová pneumónia sa prejavuje kašľom a hojnou expektoráciou. V spúte môžeme 

dokázať prítomnosť mikróbov (Bálint, 2007). 

Brucelóza nie je významná pre svoju letalitu, nakoľko úmrtnosť sa pohybuje len okolo 2%, avšak ako 

biologická zbraň sa využíva hlavne kvôli vysokým číslam morbidity (Stone and Humphries, 2008). 

Diagnostika. Základom je mikroskopia, kultivácia a sérologické vyšetrenie. Brucely sú však 

antigénne veľmi podobné franciselám, preto v testoch na brucelózu môžu skrížene reagovať aj 

protilátky vzniknuté pri tularémii. Na stanovenie jednoznačnej diagnózy sa vyžaduje izolácia 

mikroorganizmu. Najčastejšie sa získava z hemokultúry, avšak je potrebné si uvedomiť, že kultivácia 

je zdĺhavá a trvá zhruba štyri týždne. Základom diagnostiky ešte stále zostáva sérologické vyšetrenie. 

Špecifickými metódami sa stanovuje hladina aj IgM aj IgG protilátok. Diagnostika chronického 

ochorenia bez konkrétnej lokalizácie je časovo veľmi náročná a dokonca nemožná v prípade 

negatívnej kultivácie a nejednoznačnej sérológie (Votava, 2003; Baron, 1996). 

Diferenciálna diagnóza. Brucelóza môže pripomínať rôzne septické ochorenia, pri ktorých musíme 

vyvolávajúce agens dokázať hemokultúrou (Bálint, 2007). 

Liečba. I keď väčšina pacientov sa uzdraví bez liečby, antibiotiká znižujú závažnosť a dĺžku trvania 

ochorenia. Klinicky sú najúčinnejšie antibiotiká schopné prenikať do bunky. Najčastejšie je používaný 

doxycyklín v kombinácii s rifampicínom po dobu šiestich týždňov. V prípade endokarditídy sa 

nasadzuje gentamycín alebo streptomycín (Matoušek, 2007). 

Prevencia. V súčasnej dobe nie je známa vakcína proti brucelóze (Matoušek, 2007). 
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8.1.5 Q HORÚČKA  

História a význam. Q horúčka bola prvýkrát pozorovaná v roku 1935 v Queenslandu v Austrálii, 

a preto bola pomenovaná Q horúčka. Táto infekcia patrí medzi najnebezpečnejšie z hľadiska možnosti 

zneužitia pri bioteroristickom útoku. Pre človeka je vysoko infekčná, ochorenie môže spôsobiť 

dokonca iba jeden vdýchnutý organizmus (Matoušek, 2007). 

Morfológia. Q horúčka je zoonóza vyvolaná Coxiellou burnetti, čo je drobná gramnegatívna tyčinka. 

Coxiella burnetti sa vyznačuje výraznou zmenou antigénnej štruktúry počas kultivácie, tzv. fázovou 

variácou. V prirodzenom prostredí, čo sú infikované zvieratá, článkonožce alebo ľudia, sa coxielly 

izolujú vo fáze I., čo je fáza vysoko infekčná. Oproti tomu sú coxielly počas kultivácie in vitro vo fáze 

II. veľmi málo infekčné, čo sa využíva pri príprave vakcín (Votava, 2003). 

Epidemiológia. Rezervoárom coxiell sú hlodavce, od ktorých sa následne nakazí dobytok a iné 

cicavce. Ako prenášač sa uplatňujú rôzne druhy kliešťov. U infikovaných zvierat prebieha väčšinou 

ochorenie asymptomaticky. Človek sa môže nakaziť z výkalov infikovaného zvieraťa, mliekom, 

kontaktom s placentou či plodovou vodou ťarchavých samíc, vdýchnutím aerosólu obsahujúceho 

mikróby (Votava, 2003). 

Patogenéza. Pri Q horúčke sa človek nakazí vdýchnutím kontaminovaného aerosólu pri práci so 

zvieratami. Coxiella sa šíri v pľúcach a spôsobuje atypický zápal pľúc. Následne sa hematogénnym 

rozsevom dostáva do pečene, kostnej drene, sleziny. Formy ochorenia sa veľmi líšia svojou 

závažnosťou, ochorenie môže prebiehať od asymptomatickej formy, cez akútnu, subakútnu až po 

chronickú formu. Chronická forma najčastejšie prebieha pod obrazom horúčkovitého ochorenia, 

granulomatózneho ochorenia pečene alebo chronickej infekcie srdcových chlopní. Coxielly sú 

fagocytované makrofágmi a následne sa v nich množia bez toho, aby makrofágy nejakým spôsobom 

poškodili. Závažnejšia je hostiteľská odpoveď v podobe zaktivovania T-lymfocytov a tvorba 

granulómov (Baron, 1996). 

Klinický obraz. Po inkubačnom čase 14 až 21 dní môže ochorenie prebiehať inaparentne, akútne 

alebo chronicky. Akútny priebeh ochorenia môže prebiehať pod rôznym klinickým obrazom, 

najčastejšie však s chrípkovými prejavmi alebo prejavmi atypickej pneumónie. Začína sa zvyčajne 

náhle horúčkou, zimnicou, triaškami, bolesťami svalov a kĺbov, silným potením, slabosťou, výraznými 

retrobulbárnymi bolesťami hlavy. Medzi možné sprievodné znaky tiež patrí nauzea, vracanie, hnačky, 

kašeľ, bolesti na hrudníku, hrdla a uší, niekedy aj exantém. Nakoľko sa pneumónia zaraďuje medzi 

atypické, prejavuje sa chudobným auskultačným nálezom, ale bohatým nálezom na röntgenovej 

snímke. Chronické formy Q horúčky môžu prebiehať pod obrazom endokarditídy, infekcie 

chlopňových protéz, aneuryziem, perikarditíd, menigoencefalitíd, osteomyelitíd a glomerulonefritíd 

(Bálint, 2007). 
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Hoci môže byť Q horúčka veľmi vysiľujúca, zvyčajne nie je fatálna, úmrtnosť na toto ochorenie je 

menej ako 2,5% (Stone and Humphries, 2008). 

Diagnostika. Vzhľadom na vysokú virulenciu tohto agens sa izolácia vykonáva len 

v špecializovaných laboratóriách označených „biosafety level 3“. Pneumónia sa potvrdzuje 

röntgenovou snímkou a sérológiou, kde sa dokazuje vzostup špecifických protilátok (Votava, 2003). 

Liečba. Ukázalo sa, že včasné podanie antibiotík v priebehu inkubačnej doby môže zabrániť 

prepuknutiu choroby. Nie je známa optimálna dĺžka liečenia. Liečba nekomplikovanej infekcie trvá 

zvyčajne päť až sedem dní. Predĺžená kombinovaná liečba je nutná pri chronických infekciách, akou 

sú endokarditídy (Matoušek, 2007). 

Prevencia. Vakcína proti Q horúčke je k dispozícii v Austrálii, ale nie je schválená ani v Európe ani 

v USA (Matoušek, 2007).  

8.2 KLINICKÝ OBRAZ A  LIE ČBA VYBRANÝCH VÍRUSOVÝCH AGENS  

Schopnosť vírusov prirodzene sa rozširovať a spôsobovať epidémie a pandémie i vďaka svojej vysokej 

variabilite a schopnostiam prekonávať medzidruhové bariéry z nich robí ideálny objekt ako 

potenciálne ľahko zneužiteľný zdroj pre biologické zbrane. Vysoké riziko predstavuje aj ich častý 

endemický charakter. Pri ich rozšírení na nové lokality sa tak riziko ich účinku mnohonásobne 

zvyšuje. Medzi najrizikovejšie vírusy, ktoré sa potenciálne môžu stať biologickými zbraňami, patria 

ďalej opísané (Matoušek, 2007). 

8.2.1 PRAVÉ KIAHNE  

História a význam. Pravé kiahne sú vyvolávané vírusom varioly. V dôsledku celosvetového prístupu 

k prevencii tohto ochorenia v dnešnej dobe nie je v ľudskej populácii vírus prítomný a nie sú známi 

prenášači zo živočíšnej ríše. V priebehu 20. storočia spôsobili pravé kiahne smrť asi sto miliónom 

chorých. Z populácie boli pravé kiahne eradikované a oficiálne sú uchované len v dvoch laboratóriách: 

CDC laboratórium v Atlante v USA a v Koltsove v Rusku. Pravé kiahne práve preto dnes predstavujú 

potenciálnu a veľmi obávanú biologickú zbraň, lebo existuje podozrenie, že sú prechovávané ešte na 

iných miestach. Svetová zdravotnícka organizácia WHO oznámila eradikáciu pravých kiahní v roku 

1980 a krátko na to bolo upustené od ďalšej vakcinácie detí. Vedci predpokladajú, že vakcinovaní 

jedinci si imunitu zachovávajú asi 10 rokov, v niektorých populáciách možno až 20 rokov. 

V súčasnosti je teda väčšina obyvateľstva citlivá na tento vírus. Zásoby vakcín sú malé, ale na základe 

vývoja teroristických aktivít sa rozhodla vláda USA už v roku 2002 vyrobiť 200 miliónov dávok 

vakcíny. Posledný terénny prípad varioly major bol zaznamenaný v roku 1975 v Bangladéši, posledný 

prípad varioly minor v roku 1977 v Somálsku. V roku 1978 unikol vírus z laboratória v britskom 

Birminghame a usmrtil jednu osobu a preniesol sa na ďalšiu. Veľké riziko popri chýbajúcej liečbe 
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predstavuje aj fakt, že väčšina súčasných lekárov nemá praktické skúsenosti s týmto ochorením, takže 

ich primárny záchyt môže byť problematický. D. A. Henderson, ktorý viedol snahu WHO o likvidáciu 

pravých kiahní v 60. a 70. rokoch povedal: „Cielené obnovenie epidémie pravých kiahní by bol 

medzinárodný zločin nevídaných rozmerov.“ Vzhľadom k pomerne náročnej reaktivácii vírusových 

častíc nie je príliš pravdepodobné ich použitie malými teroristickými skupinami. Na druhej strane 

štátom podporované a veľké teroristické skupiny sa o to môžu pokúsiť (Matoušek, 2007; Votava, 

2003). 

Charakteristika.  Pravé kiahne spôsobuje DNA vírus Variola major a Variola minor z rodu 

Orthopoxviridae. Po antigénnej stránke je vírus podobný vírusu kravských kiahní a zhodný s vírusom 

vakcínie, čiže s vírusom očkovacej látky proti variole (Votava, 2003). 

Epidemiológia. Vírus sa z kožných a slizničných lézií nakazených dostáva do prostredia, kde môže 

dokonca istú dobu prežívať. Do tela vniká respiračným traktom kvapôčkovou infekciou (Votava, 

2003).  

Patogenéza. Vírusy varioly prenikajú do makrofágov respiračného traktu, množia sa v lymfoidných 

orgánoch a vyvolávajú vážnu generalizovanú reakciu. V koži sa vírus množí v bunkách epidermy, kde 

vyvoláva vznik cytoplazmatických inklúzií (Guarnieriho telieska). Zmnožením buniek vzniká 

zdurenie – papula. V dôsledku vakuolizácie buniek epidermy sa mení charakter exantému na pľuzgiere 

s tekutým obsahom. Zvyčajne na siedmy deň prenikajú do pľuzgierov leukocyty a menia ich obsah, 

čím sa vytvárajú pustuly. Vírus sa šíri krvnou cestou do celého radu vnútorných orgánov (Mistríková, 

2005; Votava, 2003). 

Klinický obraz. Po inkubačnom čase, ktorý sa pohybuje medzi 7 až 14 dňami, prepukne samotné 

ochorenie v podobe počiatočnej triašky, horúčky, bolesťami hlavy a svalstva. V ústnej dutine môžeme 

badať stomatitídu a exantém, ktorý sa môže postupne vyvinúť v malé ulcerácie. Následne po tomto 

preeruptívnom štádiu sa po tele rozvinie exantém vo forme červených makúl, ktoré sa menia na 

papuly, následne na vezikuly, ktoré môžu obsahovať buď číry alebo skalený obsah, až napokon na 

pustuly. Ďalší vývoj ochorenia závisí od závažnosti ochorenia, v ťažších prípadoch dochádza 

k splývaniu pustúl a k zakrvácaniu do nich, v ľahších k zasychaniu ich povrchu a tvorbe krúst, ktoré 

zvyknú odpadnúť do dvoch týždňov a na ich mieste zostávajú špecifické nepekné jazvy. Jazvy boli 

najhlbšie a najvýraznejšie na tvári a občas viedli k oslepnutiu. Exantém mení svoj charakter v dvoj- až 

trojdňových intervaloch a v jednotlivých štádiách má uniformný charakter. Medzi miernejšie formy 

varioly zaraďujeme variolu sine eruptione, ktorá sa vyznačuje celkovými chrípkovými príznakmi bez 

vyrážky, a variolu minor, ktorá je však spôsobená biologicky odlišným vírusom (Bálint, 2007; Votava, 

2003). 
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Obrázok 26: Vývoj klinického obrazu pri pravých kiahňach  

(Zdroj: http://www.doctoribolit.ru/?go=Infekcia/Infekcia_004_Variola_Vera10) 

Komplikácie. Medzi komplikácie, ktoré môžeme badať u pacientov s variolou patrí krvácanie do 

spojoviek, slizníc ústnej a nosovej dutiny, krvácanie z rodidiel, do GIT až výrazné hemorágie 

z konečníka (Bálint, 2007).  

Diagnostika. Pri dokazovaní varioly sa kládol dôraz na rýchlosť, preto sa vo vzorkách vyrážky 

predovšetkým pátralo elektrónovým mikroskopom po briketových viriónoch poxvírusov. Konečné 

rozhodnutie záviselo na izolácii na chorioalantoidnej blane kuracích zárodkov. Vírus varioly sa od 

vírusu vakcínie dal odlíšiť svojou neschopnosťou rásť pri teplote nad 38, 5 °C (Votava, 2003). 

Liečba. Liečba pravých kiahní je primárne podporná. Z dostupných antivirotík testovaných na 

zvieratách máme k dispozícií cidofovir, ktorý bol účinný in vitro, ale doteraz nebol testovaný u ľudí 

(Matoušek, 2007). 

Prevencia. Ak by prišlo k potvrdeniu infekcie variolou, bolo by nevyhnutné okamžité zahájenie 

rozsiahleho vakcinačného programu. Osoby očkované pred skončením programu eradikácie musia byť 

taktiež považované za citlivé k pravým kiahňam. Kiahne sú jedinečné v tom, že vakcinácia môže viesť 

k prevencii ochorenia alebo k zmierneniu jeho priebehu a to dokonca aj pri omeškaní s vakcináciou aj 

štyri dni po expozícii. Každý, kto mohol prísť do styku s chorým pacientom, musí byť očkovaný čo 

najskôr. Kontaktné osoby musia byť prevedené do izolácie, ako náhle ich teplota presiahne 38 °C 

behom 17 dní po expozícii. To platí predovšetkým pre nemocničný personál. Svetové zásoby vakcín 

sa odhadujú na 50 miliónov dávok. Kontrolné testy preukázali, že si dlhodobo udržujú svoju účinnosť 

(Matoušek, 2007). 

8.2.2 HEMORAGICKÉ HORÚ ČKY  

História a význam. Vírusové hemoragické horúčky sú spôsobené rôznymi RNA vírusmi štyroch 

rôznych tried (Arenaviridae, Bunyaviridae, Filoviridae a Flaviridae). Boli zaznamenané pokusy 
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rôznych teroristických skupín z nich vytvoriť biologické zbrane. Každé ochorenie má svoj 

charakteristický priebeh, ale spoločne končia difúznym krvácaním. Poznáme 13 hemoragických 

horúčok vírusovej etiológie, ktoré sa vyskytujú v Európe, v Ázii, v Amerike a v Afrike. 

Zaujímavosťou je skutočnosť, že v Austrálii nebol popísaný ani jeden typ (Matoušek, 2007; 

Mistríková, 2005). 

Charakteristika. Arenaviridae, Bunyaviridae, Filoviridae aj Flaviridae patria medzi arbovírusy. 

Arbovirózy sú zoonózy, teda ochorenia vyvolané vírusmi prenášanými článkonožcami – arthropodos 

born, najmä komármi a kliešťami. Často prebiehajú asymptomaticky a vyskytujú sa takmer výhradne 

v tropických oblastiach. Ich výskyt má charakter prírodnej ohniskovosti, kde ich rezervoár predstavujú 

ako malé hlodavce, tak aj vysoká zver, či samotné komáre a kliešte, nakoľko vírusy sa v nich 

prenášajú transovariálne na ďalšie generácie. Človek sa v ich cirkulácii stáva skôr náhodnou časťou 

reťazca (Bálint, 2007). 

Prehľad arboviróz (Bálint, 2007) 

Delenie 

Čeľaď Rod Druh Ochorenie 

Bunyaviridae Bunyavírus -La Crosse, Canyon, Kalifornia encefalitídy 

  -Bunyamvera, Ťahyňa, Čalovo, Oropuche horúčky 

 Flebovírus -horúčka Riftovho údolia hemoragické horúčky 

  -Toscana, Punta Toro horúčky 

 Nairovírus -vírus krymsko-konžskej horúčky 

vírus omskej horúčky 

hemoragické horúčky 

Flaviviridae Flavivírus -dengue, žltá horúčka hemoragické horúčky 

  -santlouinska encefalitída, západonílska 

encefalitída, vírus údolia Murray 

encefalitídy 

  -kliešťová encefalitída, vírus Powasan encefalitídy 

  -vírus Kyasanúrskeho lesa hemoragické horúčky 

Reoviridae Koltivírus -coloradska encefalitída  encefalitídy 

 Orbivírus -Orungo, Camerova encefalitídy 

Togaviridae Alfavírus -Sindbis, Chicungunya Mayaro, vírus údolia 

rieky Ross, O´nyong- nyong 

horúčky 

  -konské encefalitídy Encefalitídy 



114 
 

Prehľad hemoragických horúčok (Bálint, 2007) 

Etiológia  Rezervoár Prenášači Ochorenie 

Arbovírusy  

prenášané 
komármi: 

flavivírus: 

Chicungunya 

stavovca Aedes dengue, žltá horúčka 

 flebovírus ovce,  

hovädzí dobytok 

komáre horúčka Riftovho údolia 

Prenášané 
kliešťami: 

nairovírus stavovce,  

kliešte, hlodavce 

kliešte krymsko-konžská horúčka,  

omská horúčka 

Vírusy 
prenášané 

hlodavcami: 

hantavírus:  

Hantaan,  

Puumula,  

Dobrava 

hlodavce výlučky 
hlodavcov 

hemoragická horúčka  

s renálnym syndrómom 

 arenavírus:  

Lassa,  

Junin,  

Machupo 

hlodavce výlučky 
hlodavcov, 
aerosól 

 

horúčka Lassa 

bolívijská hemoragická horúčka 

argentínska hemoragická horúčka 

Neznámy 
rezervoár: 

Filoviridae:  

Marburg,  

Ebola 

      ?      ?  

hemoragická horúčka Marburg 

horúčka Ebola 

 

Epidemiológia. Mechanizmus prenosu je prostredníctvom komárov, kliešťov, exkrementami 

hlodavcov, medziľudským kontaktom. Brány vstupu sú pri hemoragických horúčkach veľmi rôzne, od 

najčastejších v podobe prenosu cez kožu, vektorom alebo injekčnou ihlou, cez bežné v podobe 

inhalačnej a gastrointestinálnej cesty, po menej časté, ale už dokázané, v podobe sexuálneho prenosu 

(Mistríková, 2005). 

Patogenéza. Patogenéza týchto ochorení nie je doteraz známa. Existujú dve teórie: priame poškodenie 

tkanív rozmnoženým vírusom, alebo nepriame poškodenie tkanív imunopatologickými 

mechanizmami. Pri priamej ceste sa predpokladá, že po primárnej virémii sa vírus rozmnoží v pečeni, 

slezine, pľúcach a iných orgánoch, pri niektorých dokonca prenikajú do CNS. Následne dochádza 

k rozvinutiu sekundárnej virémie, počas ktorej sa vírus množí v endoteliálnych bunkách ciev. Pri 

nepriamom poškodení sa na poškodení endotelu podieľajú imunokoplexy, ktoré sa tvoria najčastejšie 

pri perzistentných vírusových infekciách, charakterizovaných trvalou prevahou vírusového antigénu, 

ktorý nestačí byť vychytávaný vytváranými protilátkami. Imunokomplexy cirkulujú v krvnom riečisku 
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a usádzajú sa v stene ciev niektorých orgánov a tkanív. Predilekčným miestom na usadzovanie 

imunokomplexov sú glomeruly obličiekľadvín, plexus chorioideus, cievy kože (Mistríková, 2005). 

Klinický obraz. Všeobecný klinický obraz hemoragických horúčok sa dá charakterizovať 

v začiatkoch ochorenia horúčkou, myalgiami, bolesťami hlavy, únavou, bolesťami brucha, neskôr 

u pacienta pozorujeme petechie, hematemézu, melénu, krvácanie do slizníc, hypotenziu, renálnu 

insuficienciu. Pacient zomiera v celkovej alterácii a hemoragickom šoku (Masár, 2010).  

Papatači. Po zhruba týždni prichádza k prejavom podobným chrípke ako malátnosť, nechuť do jedla, 

silné bolesti hlavy, vysoká horúčka 39-40°C, pocit schvátenosti, bolesti kĺbov a svalov. Často 

u pacientov nachádzame svetloplachosť, závraty, hnačky a nauzeu. Pri fyzikálnom vyšetrení 

nachádzame konjunktivitídu, tachykardiu striedajúcu sa s bradykardiou, príznaky meningeálneho 

dráždenia, prípadne aj encefalitídy (Bálint, 2007). 

Dengue. Inkubačný čas sa pohybuje medzi piatimi až siedmymi dňami. Toto ochorenie je 

charakterizované horúčkou, bolesťami svalov a kĺbov, morbiliformným až skarlatiniformným 

exantémom na trupe a končatinách a často dvojfázovým priebehom. Prvá fáza trvajúca zhruba dva dni 

sa končí kritickým poklesom horúčok až pocitom vyliečenia. Po krátkom období bez teplôt sa horúčka 

opäť zvyšuje a toto obdobie môže trvať zhruba dva až šesť dní. Vyskytuje sa v dvoch formách: ako 

klasická horúčka dengue a ako ťažšie prebiehajúca hemoragická horúčka dengue vyskytujúca sa 

v tropických a subtropických oblastiach. Hemoragická horúčka má na rozdiel od klasickej, ktorá má 

zväčša benígny priebeh, vysokú letalitu a často prebieha so šokovým syndrómom. K vyššie uvedeným 

príznakom sa pripájajú prejavy krvácavosti ako epistaxa, krvácanie z ďasien, sufúzie až podkožné 

hematómy, objaviť sa môže až hemateméza alebo meléna. U pacientov pozorujeme difúzne bolesti 

brucha s hepatomegáliou (Bálint, 2007). 

Žltá horúčka. Po inkubačnom čase 5 až 6 dní sa objavujú prejavy ako triaška, horúčka 39 až 41°C, 

svetloplachosť, retrobulbárny tlak, vracanie, bolesti hlavy. Pri fyzikálnom vyšetrení nachádzame 

konjuktivitídu a faryngitídu, edematózne presiaknutie tváre, krku a hornej časti hrudníka. Toto 

štádium žltej horúčky sa nazýva červené. Ku koncu tohto štádia sa objavuje subikterus, epistaxa, 

hemateméza a prejavy krvácania na sliznici. U pacienta zisťujeme hepatosplenomegáliu. 

V závažnejších prípadoch prichádza k poškodeniu pečeňového parenchýmu s ikterom, s prejavmi 

hemoragickej diatézy a poškodenia obličiek. Druhá fáza tohto ochorenia sa nazýva žlté štádium 

a u pacientov sa prejavuje dezorientáciou, delíriom, krvácaním z nosa, z ďasien, do kože a slizníc, 

pacient vracia natrávenú krv a zomiera na obehové zlyhanie v šoku, v hepatálnej alebo uremickej 

kóme. Komplikáciou ochorenia je často krát sekundárna bakteriálna infekcia, zriedkavejšie 

encefalitída (Bálint, 2007). 

Horúčka Lassa. Inkubačný čas sa pohybuje medzi 6 – 17 dňami, po ktorých sa objavujú chrípkové 

príznaky s vysokou horúčkou trvajúcou aj 2 týždne. U pacienta sa vyskytuje nauzea, vracanie, bolesti 
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v epigastriu a hnačky. Pri objektívnom vyšetrení nachádzame faryngitídu, tonzilitídu, lymfadenopatiu, 

edém tváre a krku, hepatosplenomegáliu s prejavmi poškodenia pečene a s ikterom. V závažných 

prípadoch dochádza k poškodeniu CNS, ku kardiovaskulárnemu zlyhaniu a šoku. Letalita sa pohybuje 

okolo 20 % (Bálint, 2007). 

Horúčka Ebola. Po inkubačnom čase 4 – 16 dní sa u pacienta náhle objavia únava, malátnosť, 

horúčka, disociácia pulzu, bolesti hrudníka a brucha, nauzea, vracanie a vodnatá hnačka, ktoré môžu 

byť príčinou ťažkej dehydratácie. Na piaty deň sa u pacienta objavuje makulopapulózny exantém. Po 

prvom týždni ochorenia sa objavujú prejavy hemoragickej diatézy a pacienti zomierajú na obehové 

zlyhanie, v šokovom stave. Pacient môže byť nepokojný, dezorientovaný, psychotický, veľmi rýchlo 

upadá do kómy (Bálint, 2007). 

Západonílska horúčka. Klinický priebeh je obdobný ako pri dengue, avšak s postihnutím centrálnej 

nervovej sústavy (Bálint, 2007). 

Chicungunya. Ochorenie má klinické prejavy podobné horúčke dengue, okrem generalizovanej 

lymfadenopatie s dominujúcimi artralgiami a myalgiami (Bálint, 2007). 

O´nyong-nyong. Klinický obraz tohto ochorenia je zhodný s klinickým obrazom horúčky dengue 

(Bálint, 2007). 

Diagnostika. Diagnostika využíva nepriamy a priamy dôkaz. K priamym patrí kultivácia vírusov na 

bunkových kultúrach VERO, ktorá trvá 3 až 7 dní. Izolovaný vírus sa následne dokazuje elektrónovou 

mikroskopiou. K priamemu dôkazu sa požíva plná krv, moč, výter z nosohltanu, pohrudnicová 

tekutina, alebo vzorky tkaniva odobrané post mortem. Na nepriamy dôkaz sa používajú sérologické 

metódy, ktorými dokazujeme protilátky proti vírusom hemoragických horúčok v sére pacienta 

(Klement and Mezencev, 2007). 

Liečba. Jediná možná liečba je bohužiaľ iba symptomatická. Doteraz nie sú známe lieky pre bezpečnú 

a účinnú liečbu hemoragických horúčok. Cieľom terapie je preto udržiavať vitálne funkcie 

a minimalizovať následky ochorenia. Sľubným prostriedkom sa javí ribavirín, ktorý je účinný proti 

niektorým hemoragickým vírusom – hantavírusom. Toho času je jeho použitie v štádiu klinického 

experimentu (Matoušek, 2007). 

Prevencia. Na žltú zimnicu existuje očkovacia látka. Použitím atenuovanej vakcíny 17D vzniká 

imunita asi u 95% očkovaných. Ako účinná prevencia Eboly sa preukázala aplikácia PMO 

(Phosphorodiamidate Morpholino Oligomers). Kombinácia Ebola špecifických PMO oligomér 

cielených na sekvenciu vírusovej mRNA pre vírusové proteíny VP24, VP35 a RNA polymerázu L 

malo počas experimentov vynikajúce výsledky ako pri pre-expozícií, tak i pri post-expozícií 

(Matoušek, 2007). 
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8.3 TOXÍNY  

Toxíny sú toxické substancie produkované živými organizmami. Z pohľadu definície toxických zbraní 

však nie je podstatné, či sú toxíny skutočne produkované živými organizmami alebo umelou 

chemickou syntézou. Niektoré z toxínov a ich účinky boli popísané vyššie, takže v tejto kapitole 

dopĺňame chýbajúce a doteraz nespomínané, avšak veľmi významné toxíny (Matoušek, 2007). 

8.3.1 BOTULOTOXÍN  

História a význam. Botulizmus je ochorenie spôsobené „klobásovým jedom“ botulotoxínom 

produkovaným baktériou Clostridium botulinum, zriedka môže byť toto ochorenie vyvolané aj 

príbuznými druhmi Clostridium butyricum a Clostridium haratii. Botulín je jednou z najtoxickejších 

látok s LD50 už pri koncentrácií 0,001 µg na kilogram, čo je zhruba 100 000 krát vyššia toxicita ako je 

uvádzaná pre bojový otravný plyn sarín. Teoreticky by jeden gram kryštalického botulínu stačil na 

usmrtenie milióna ľudí. Na vyhubenie ľudstva by stačilo iba 39 gramov botulotoxínu. Obava 

z použitia botulotoxínu ako prostriedku bioterorizmu sa ukázala ako reálna, keď sa japonská sekta Óm 

Šin Rikjó pokúsila rozprašovať tento toxín v uliciach Tokia. Vďaka technickej chybe, či 

nedostatočnému vzdelaniu členov tejto sekty, našťastie bez následkov (Matoušek, 2007; Votava, 

2003). 

Od 80. rokov 20. storočia sa botulotoxín využíva aj k terapeutickým účelom, napr. k liečbe 

blepharospazmu, pri mimovoľných svalových kŕčoch, pri strabizme a niektorých centrálnych 

dystóniach. Jeho paralytický účinok sa využíva i v kozmetike pri vyhladzovaní vrások, vyžaduje však 

extrémnu opatrnosť (Baron, 1996; Votava, 2003).  

Charakteristika. Označenie Clostridium botulinum zahrňuje heterogénnu skupinu baktérií, ktoré 

majú spoločný jeden znak a síce produkciu najsilnejšieho bakteriálneho jedu botulotoxínu, ktorý 

existuje v siedmych rôznych antigénnych variantoch označených A-G (Votava, 2003). 

Epidemiológia. Clostridium botulinum sa bežne vyskytuje v črevách rôznych zvierat, vrátane rýb. Ich 

spóry sa vyskytujú v pôde, prachu, vo vode a môžu kontaminovať potraviny. Väčšina ochorení je 

vyvolávaná toxínmi A, B a E. Toxín typu A kontaminuje predovšetkým ovocie a zeleninu a jeho 

najčastejší výskyt je na západe USA a v Číne. Na druhej strane toxín typu B sa vyskytuje prevažne 

v mäsových výrobkoch a prevláda v strednej Európe. Botulotoxín typu E je najčastejšou príčinou otráv 

rybím mäsom a potravinami z vodných živočíchov. Príčinou otravy sú potraviny kontaminované 

spórami Clostridium botulinum, predovšetkým nedostatočne sterilizované mäsové a zeleninové 

konzervy, v ktorých sa vytvoria vhodné podmienky pre vyklíčenie spór. Pri použití ako biologickej 

zbrane sa spóry môžu ľahko rozširovať v populácii vo forme aerosólu, kontaminovanou vodou alebo 

potravinami (Votava, 2003). 
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Patogenéza. Patogenita Clostridium botulinum úplne závisí od produkcie neurotoxínu. U ľudí tieto 

toxíny môžu spôsobiť ochorenie tromi spôsobmi: najčastejším spôsobom je požitie nesprávne 

konzervovaných potravín, ďalším spôsobom je infekcia rany pri traumatickom poranení, kde 

Clostridium botulinum rastie a spôsobuje nekrózu tkaniva, posledným spôsobom je infekcia dojčaťa, 

keď daný mikroorganizmus rastie a produkuje toxín v črevách detí. Produkcia toxínov prebieha 

zásadne v potravine, iba vzácne v čreve človeka ako je to pri botulizme dojčaťa. Od miesta vstupu 

toxín cestuje krvnou a lymfatickou cestou a dostáva sa do systému, kde napáda nervový systém. Toxín 

je tvorený dvoma bielkovinovými reťazcami spojenými disulfidickou väzbou. Ťažký H-reťazec sa 

viaže na nervové bunky a sprostredkuje prienik ľahkého L-reťazca do cytoplazmy. L-reťazec je zinok-

dependentná endopeptidáza, ktorá hydrolyzuje proteíny zodpovedné za transport malých synaptických 

vezikúl, obsahujúcich acetylcholín a tým dochádza k inhibícii uvoľňovania acetylcholínu do synapsie. 

Účinok toxínov sa prejaví paralýzou priečne pruhovaných svalov, ktorá je spôsobená blokádou 

prenosu nervového vzruchu na neuromuskulárnej platničke a reakciou vegetatívneho nervového 

systému, ktorá je daná postihnutím eferentných cholínergných nervov. Úmrtnosť je najvyššia u toxínu 

typu A, nasleduje typ E a potom typ B (Baron, 1996; Votava, 2003).  

Klinický obraz. Prvé klinické príznaky botulizmu sa objavujú 12 až 36 hodín od požitia 

kontaminovanej potraviny. Najskôr sa objavuje slabosť, celková únava, výrazná suchosť slizníc 

v ústnej dutine, minimálna tvorba slín a bolesti v krku pri prehĺtaní. U tretiny pacientov sa môže 

vyskytnúť nauzea a vracanie. Následne sa u pacienta objavujú charakteristické symetricky 

lokalizované neurologické prejavy. Medzi prvými sú postihnuté hlavové nervy s typickým nálezom 

diplopie, ptózy mihalníc, mydriázy s vyhasnutou fotoreakciou a charakteristická fotofóbia. Neskôr sa 

u pacienta zjavuje bulbárna paralýza (dysfágia a dyzartria). Svalová slabosť až parézy končatín 

postupujú descendentne, pričom postupne zasahuje aj dýchacie svaly. Pri postihnutí vegetatívnej 

nervovej sústavy sa zjavuje posturálna hypotenzia, subileózny až ileózny stav a retencia moču. Pacient 

je bez teplôt, pri vedomí, čulý. Pri ďalšej progresii dochádza k zástave dýchania a pacient musí byť 

napojený na umelú pľúcnu ventiláciu. Návrat k plnému zdraviu je veľmi zdĺhavý, niekedy až nemožný 

proces, u pacienta môžu pretrvávať mesiace až roky príznaky obstipácie, zníženej salivácie, únavnosti 

svalstva a intermitentnej diplopie. Medzi veľmi časté komplikácie patria interkurentné infekcie. 

Príčinou smrti u týchto pacientov je respiračné zlyhanie (Bálint, 2007). 

Traumatický botulizmus. Je dôsledkom produkcie toxínu v rane pri traumatickom poranení (Bálint, 

2007). 

Detský botulizmus. Vzniká u dojčiat, ktoré okrem materského mlieka začínajú prijímať aj inú potravu. 

Najčastejšie vzniká po skonzumovaní medu, alebo prehltnutím prachu alebo kúskov hliny (Bálint, 

2007). 
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Diferenciálna diagnóza. Pri danom klinickom obraze môžeme uvažovať o otrave kurareformnými 

látkami, resp. organofosfátmi, poliomyelitíde, kliešťovej encefalitíde alebo o myasténii (Bálint, 2007). 

Liečba. Liečba spočíva predovšetkým v podpore dýchania a zabezpečení udržania vitálnych funkcií. 

V USA sú k dispozícií tri rôzne prípravky antidót. Antitoxíny môžu zabrániť progresii ochorenia alebo 

skrátiť dobu rekonvalescencie. Ich polčas rozpadu v krvi je 5 až 8 dní a ich účinok je daný 

neutralizáciou toxínu, ktorý sa dovtedy nenaviazal na acetylcholínové receptory. Neliečený pacient 

vykazuje prítomnosť toxínu v sére až 28 dní (Matoušek, 2007). 

Prevencia. Bežnej nákaze môžeme predchádzať informovaním obyvateľstva o tepelnej úprave 

potravín pred konzumáciou, na zničenie toxínov stačí 10 až 15 minútový var. Profylakticky sa môže 

počas bioteroristického útoku vakcínovať inaktivovaným pentavalentným toxínom (toxoidom) 

sérotypov A-E aplikovaným v dvoch dávkach. Ochorenie tiež podlieha povinnému hláseniu (Masár, 

2010; Votava, 2003). 

8.3.2 STAFYLOKOKOVÝ ENTEROTOXÍN B 

História a význam. Toxíny produkované grampozitívnym stafylokokom Staphylococcus aureus, 

známym pod menom „zlatý stafylokok“, tvoria skupinu enterotoxínov, ktoré sú označované 

písmenami A, B, C1, C2, C3, D a E. Z vojenského hľadiska je najvýznamnejší enterotoxín B (SEB) 

(Matoušek, 2007). 

Charakteristika. SEB v čistej forme je biely, hygroskopický prášok, dobre rozpustný vo vode, odolný 

voči vysokým teplotám a znesie aj polhodinový var. V suchej lyofilizovanej forme je veľmi stály 

a uchováva si svoj účinok niekoľko rokov. SEB je veľmi účinnou látkou, nakoľko na vyvolanie 

ochorenia stačí iba 0,1 µg tohto toxínu. Na vyvolanie hnačiek a vracania stačí požiť orálnou cestou iba 

25 µg toxínu. Veľmi jednoduchou cestou sa dá spracovať do aerosólovej podoby a je v nej dostatočne 

stabilný (Matoušek, 2007; Klement and Mezencev, 2007). 

Epidemiológia. Pri teroristickom útoku môžu byť brány vstupu rôzne v závislosti od spôsobu šírenia, 

ktorý si teroristi vybrali. Najčastejším spôsobom šírenia je inhaláciou aerosólom, ale tiež sa môže šíriť 

prostredníctvom kontaminovanej vody alebo potravín, vtedy bránu vstupu predstavuje tráviaci systém. 

Po požití je inkubačná doba zhruba 2 až 10 hodín, pri inhalácií 3 až 12 hodín. Medzi bežné spôsoby 

nákazy enterotoxínom patrí požitie kontaminovanej potraviny, ktorá sa pred konzumáciou už tepelne 

nespracováva, napr. majonéza, šaláty, tatarská omáčka, mlieko a mliečne výrobky, cukrárske výrobky 

s vajcovou náplňou, ale aj zle uskladnené mäsové výrobky (Klement and Mezencev, 2007). 

Patogenéza. Pri inhalácii sú indukované rôzne patofyziologické zmeny, ktoré sa prejavujú na celom 

komplexe orgánov a môžu dokonca vyvolať septický šok. SEB je zaradený medzi tzv. superantigény, 

pretože veľmi vážne účinkuje na imunitný systém. Zvyšuje produkciu a sekréciu rôznych cytokínov. 

Pri požití enterotoxínu per os je mechanizmus účinku založený na vysokej afinite toxínu k bunkám 
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črevnej a žalúdočnej sliznice a ich ovplyvnením vyvoláva poruchy metabolizmu vody a minerálov 

(Klement and Mezencev, 2007). 

Klinický obraz. Pri požití SEB per os sa u pacienta rozvinie ochorenie nazývané enterotoxikóza. 

Enterotoxikóza sa po inkubačnom čase, ktorý predstavuje zopár hodín, začne prejavovať kŕčovitými 

bolesťami brucha sprevádzané niekoľkými prudkými vodnatými hnačkami, ktoré môžu byť príčinou 

dehydratácie. Pacient je však afebrilný a po vylúčení enterotoxínu sa jeho stav spontánne a rýchlo 

upravuje. Pri inhalácií SEB v priebehu pár hodín veľmi rýchlo nastupujú vysoké teploty 39-41 °C, 

triaška, myalgie, bolesti hlavy, dyspnoe, suchý kašeľ a bolesti na hrudníku. Kašeľ môže pretrvávať aj 

štyri týždne po nakazení sa. Pri ťažkej forme môže dôjsť k edému pľúc, môže sa rozvinúť ARDS 

a v kombinácii s vazodilatáciou a poklesom tlaku môže pacient zomrieť v toxickom šoku v priebehu 

40- 60 hodín (Bálint, 2007; Klement and Mezencev, 2007).  

Diferenciálna diagnóza. Pri danom klinickom obraze môžeme uvažovať o ARDS z inej príčiny, 

gastroenteritíde, pankreatitíde, o otravách ricínom alebo nervovoparalytickými látkami (Masár, 2010). 

Diagnostika. U pacientov vyšetrujeme sérum, moč, RTG pľúc, výter z nosa. Nakoľko sa protilátky 

proti SEB nachádzajú u väčšiny zdravej populácie, je toto vyšetrenie málo výpovedné, ale napriek 

tomu sa to vyšetruje. Veľmi nápomocné však môže byť vyšetrenie moču, nakoľko sa SEB kumuluje 

práve tam a je detekovateľný už v priebehu pár hodín. Pri inhalačnej intoxikácii je najlepším 

spôsobom rýchlej diagnostiky dôkaz SEB vo výtere z nosu. Pri alimentárnej nákaze dokazujeme SEB 

vo vzorkách potravín a vody rôznymi testami (ELISA, aglutinačné testy) (Klement and Mezencev, 

2007). 

Liečba. Liečba chorých vystavených intoxikácii je len podporná. Upravujeme hydratáciu 

a udržiavame elektrolytovú rovnováhu. Ak sa rozvíja pľúcny edém, môžeme nasadiť diuretiká 

a v niektorých prípadoch indikujeme dokonca intubáciu a umelú pľúcnu ventiláciu. Boli pokusy 

o nasadenie steroidov na zmiernenie zápalovej reakcie, ale tento prístup bol veľmi sporný. Pri výskyte 

sekundárnej bakteriálnej infekcie ako komplikácie, nasádzame antibiotiká (Stone and Humphries, 

2008). 

Prevencia. Očkovacia látka je ešte v štádiu výskumu (Stone and Humphries, 2008). 

8.3.3 RICÍN  

História a význam. Ricín je bielkovinový toxín získavaný z plodov rastlín Ricinus communis. Vďaka 

jeho lacnej a jednoduchej výrobe, stabilným vlastnostiam a ľahkému uskladneniu je považovaný za 

výhodnú biologickú zbraň. Faktom však tiež je, že americké a britské testy zamerané na vývoj 

a výrobu biologických zbraní na báze ricínu preukázali, že ricín nie je efektívny biologický 

prostriedok. Napriek tomu, že sa ricín zaraďuje medzi super toxické látky (LD50 je 3 µg na kilogram), 
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predpokladá sa, že jeho bioteroristické použitie by pravdepodobne viedlo len k pomerne 

obmedzenému počtu strát (Klement and Mezencev, 2007).  

Charakteristika. Ricín patrí k rastlinným proteínom - lektínom. Pri lisovaní semien ricínu obyčajného 

k získaniu ricínového oleja, ktorý sa používa ako brzdová a hydraulická kvapalina, je možné získať vo 

veľkom množstve aj ricín. Ricín je ľahký svetlo žltý prášok s pomerne vysokou stálosťou v suchom 

stave. Je dobre rozpustný vo vode, kde dokáže byť stály dlhú dobu (Matoušek, 2007).  

Epidemiológia. Ricín môžeme do organizmu dostať rôznymi spôsobmi: inhalačnou aplikáciou 

vdýchnutím aerosólu, gastrointestinálnou aplikáciou požitím kontaminovanej potravy alebo vody, 

parenterálna aplikácia, ktorá je najúčinnejšia a môže spôsobiť rýchlu a náhlu smrť. Uvažovalo sa aj 

o dermálnej aplikácii, ale ricín sa pokožkou prakticky nevstrebáva, takže je neúčinná (Klement and 

Mezencev, 2007). 

Patogenéza. Ricín je inhibítor proteosyntézy. Skladá sa z dvoch hemaglutinínov a troch toxínov. 

Toxíny sú zložené z dvoch reťazcov A a B, pričom reťazec B sa viaže na membránu buniek a slúži na 

umožnenie preniknutiu reťazca A do bunky. Po preniknutí reťazec A účinkuje na ribozómy a bráni 

tvorbe bielkovín v procese proteosyntézy, čo v konečnom dôsledku spôsobí odumretie bunky. Vysokú 

toxicitu ricínu potvrdzuje fakt, že stačí jedna molekula na deaktivovanie 1500 ribozómov za minútu 

v jednej napadnutej bunke (Klement and Mezencev, 2007; Masár, 2010). 

Klinický obraz. Príznaky intoxikácie závisia od spôsobu príjmu toxínu a jeho množstve (Stone and 

Humphries, 2008). 

Parenterálna aplikácia: spôsobuje nekrózu lokálnych tkanív a regionálnych lymfatických uzlín. 

Vzhľadom k šíreniu sa jedu v postihnutých orgánoch, môže spôsobiť stredne ťažkú až veľmi ťažkú 

gastroenteritídu, s prejavmi ako nauzea, vracanie, hemateméza, krvavá hnačka a meléna, ktoré môžu 

byť príčinou obehového kolapsu až smrti (Stone and Humphries, 2008). 

Inhalačná aplikácia: je najpravdepodobnejší spôsob biologického útoku. Inhalácia ricínu sa prejaví 

priamou pľúcnou toxicitou. Po 4 až 8 hodinách po expozícii sa u pacienta vyvinie horúčka, kašeľ, 

bolesť na hrudníku a dyspnoe. Rozsah ochorenia závisí od expozície, môže prebiehať ako zápal 

priedušiek, bronchiolitída, intersticiálna pneumónia až syndróm akútnej respiračnej tiesne ARDS. Ak 

dôjde k úmrtiu, je to zvyčajne v dôsledku respiračného zlyhania, najčastejšie v priebehu 36 až 

72 hodín (Stone and Humphries, 2008). 

Injekčná aplikácia: patrí medzi najúčinnejšie. Príznaky sa prejavia do 4 hodín, zahrňujú krvácanie do 

tráviaceho traktu a nefritídu (Masár, 2010). 

Diferenciálna diagnostika. Diferenciálnodiagnosticky môžeme uvažovať o antraxe, cholere, 

Q horúčke, salmonelóze, otrave fosgénom (Masár, 2010). 
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Diagnostika. U pacienta vyšetrujeme sérum, moč, RTG pľúc. Expozícia ricínu sa môže dokázať aj 

ELISA testom v steroch slizníc. PCR metódy na identifikáciu zatiaľ slúžia len na skríning podozrivých 

materiálov (Klement and Mezencev, 2007). 

Liečba. Okrem podpornej liečby v súčasnosti nie je k dispozícií iná vhodná terapia. V rámci liečby 

dekontaminujeme miesta vystavené expozícii. Pri kožnej expozícii dekontaminujeme 0,1% roztokom 

chlórnanu sodného (NaClO). Pri alimentárnej intoxikácii dekontaminujeme aktívnym uhlím, 

výplachom žalúdka a liečbou H2 blokátormi. Pri aerosólovej expozícii zabezpečíme dostatočný prívod 

vzduchu do pľúc, ak je to potrebné aj riadenou pľúcnou ventiláciou. Pri parenterálnej expozícii sa v čo 

najkratšom možnom čase resekuje miesto vniknutia toxínu do tela (Klement and Mezencev, 2007). 

Prevencia. V súčasnosti neexistuje očkovacia látka, ale v prípade očakávaného biologického útoku sú 

veľmi účinné ochranné masky a ochranné odevy (Klement and Mezencev, 2007). 
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9 PSYCHOLOGICKÉ NÁSLEDKY MIMORIADNYCH 

UDALOSTÍ A  KATASTROF  
Dopady mimoriadnych udalostí na psychiku postihnutých, svedkov udalostí, príbuzných, pozostalých, 

záchranárov, ostatných zdravotníkov i krízových manažérov súlogickým dôsledkom mimoriadnych 

udalostí rôzneho charakteru. Okrem týchto situácií, ktorých dopady môžeme všeobecne rozdeliť na 

psychické postihnutie účastníkov udalosti bezprostredne pri a po jej vzniku (hromadné psychické 

reakcie) a na psychické dôsledky manifestujúce sa s odstupom času (PTSD – post traumatická stresová 

porucha), rozlišujeme v súčasnej dobe tiež človekom pripravené a riadené hromadné psychické reakcie 

(PSYOPS). Tieto metódy využíva tiež medzinárodný terorizmus. 

Častou psychickou reakciou počas, ale i bezprostredne po mimoriadnej udalosti, je panika, ktorá sa 

prejavuje predovšetkým regresiou myslenia, skresleným vnímaním situácie, dezorganizáciou 

myslenia, agresivitou (boj verzus útek), zvýšenou tendenciou prenosu „psychickej infekcie“, zníženou 

odolnosťou k manipulácii, ale charakteristické sú iabnormálne únikové reakcie. 

Post traumatická stresová porucha zasahuje do celistvosti osobnostnej štruktúry postihnutého 

s dopadmi na: 

• emocionálnu rovinu, 

• kognitívnu rovinu, 

• behaviorálnu úroveň, 

• dôsledky pre vzťahy a sociálne väzby, 

• somatické dôsledky, 

• zmeny motivácie a priorít, 

• „burn out syndrom“ (syndróm vyhorenia). 

Psychické dôsledky mimoriadnej udalosti na osobnosti postihnutých pomáhajú odstraňovať či aspoň 

zmierňovať moderné metódy tzv. krízovej intervencie, ako napr. CISM (Critical Incident Stress 

Management), debreefing, defusing a ďalšie. Vzhľadom k aktuálnosti problematiky možných 

dopadov mimoriadnych udalostí na psychiku jednotlivca a celkovú psychickú odolnosť a zraniteľnosť 

populácie, je tejto oblasti venovaná stále väčšia a väčšia pozornosť, a to nielen vďaka aktivitám 

organizácií tretieho sektoru a profesionálnych psychológov, ale dnes tiež vďaka záujmom 

profesionálnych záchranárskych subjektov o túto problematiku, zdravotnícku záchrannú službu 

nevynímajúc. Prvé kroky a skúsenosti na poli krízovej intervencie v zdravotníctve sú už používané 

i v niektorých lôžkových zdravotných zariadeniach. Veľké pochopenie má táto problematika 

predovšetkým u zástupcov ošetrovateľského manažmentu. V súvislosti s ochranou obyvateľstva je 

potrebné zdôrazniť nutnosť plánovania odpovedí a súčinnosti zdravotného sektoru pri riešení 

psychických dopadov mimoriadnych udalostí na populáciu i na vlastný zdravotnícky personál. 
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ZÁVER  
Predkladaná študijná literatúra si nekladie za cieľ obsiahnuť celú problematiku medicíny katastrof 

a hromadných nešťastí. Vychádza zo skúseností s výučbou predmetu urgentná medicína a medicína 

katastrof, ktorý sa na lekárskej fakulte vyučuje ako povinný predmet. Študenti v piatom ročníku na 

výuku medicíny katastrof majú často negatívny názor. Medicínu katastrof, terorizmus berú ako 

politikum, ktoré sa ich bezprostredne nedotýka.  

 Napriek tomu, že sa jedná o študentov rok pred ukončením štúdia, ich vedomosti napríklad 

o Integrovanom záchrannom systéme sú takmer nulové. Študenti v princípe vedia, že existuje, ale 

nemajú predstavu o jeho zložkách a organizácii. Podobne je to i o organizácii a riadení zásahu IZS. 

Nemajú reálnu predstavu kto je veliteľ zásahu, aká je úloha jednotlivých zložiek na mieste nešťastia. 

Problematiku bojových chemických, biologických a radiačných látok považujú za niečo, čo sa ich 

predkovia učili v rámci vojenskej služby. Vojenská služba je zrušená, takže ich vzdelávanie je 

neopodstatnené. Stojí obrovské úsilie študentov v tejto problematike zorientovať. Až upozornenie na 

medializované teroristické útoky ich upozorní na realitu. 

Terorizmus je významnou súčasťou aj dnešnej doby, treba vytvoriť istú metodiku správania sa 

obyvateľstva počas teroristického útoku tak, aby ho prežilo čo najviac ľudí s čo najmenšími 

následkami. Je preto potrebné, aby zdravotnícka komunita bola dostatočne o problematike medicíny 

katastrof bola dostatočne informovaná, aby následky na zdraví a životoch boli čo najmenšie. 

Predkladaná publikácie si kladie práve za cieľ poskytnúť základné informácie o problematike 

medicíny katastrof pre každého záujemcu z radov zdravotníkov, ale i pracovníkov všetkých zložiek 

podieľajúcich sa na ochrane zdravia, životov a majetku obyvateľstva. 
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