
OKRUHY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM  
OBORU CIVILNÍ NOUZOVÁ PŘIPRAVENOST 

Upřesněni směřovaní obsahu a rozsahu SZZ: 
Modul RT (radio-toxikologický) 

Krizové řízeni a plánovaní  
+ v  modulu RT:  

Rizika expozice CBRNE látkami  

Nakládaní s CBRNE látkami a jejich zabezpečeni  

 

 Bezpečnostní systém státu a bezpečnostní legislativa. 

 Možná ohrožení, analýza rizik v ochraně obyvatelstva. 

 Integrovaný záchranný systém a další síly a prostředky sloužící 

k odstraňování následků mimořádných událostí a krizových situací. 

 Bezpečnostní systém při řešení mimořádných událostí a krizových situací. 

 Systém havarijního a krizového plánování. 

 Kritická infrastruktura, hospodářská opatření pro krizové stavy.  

 Ekonomické zabezpečení krizového řízení. 

 Nouzové zásoby ropy, řešení stavu ropné nouze. 

 Metody školení a výcvik v oblasti zdolávání mimořádných událostí a krizových 

situací. 

 Vnitřní a vnější havarijní plány, traumatologické plány. 

 Způsoby ochrany obyvatelstva při mimořádných událostech. 

 Mimořádné události způsobené přírodními vlivy a způsoby jejich řešení. 

 Technologická a společenská rizika. 

 Způsoby řešení mimořádných událostí v okolí objektů provozujících 

nebezpečné škodliviny. 

 Základní požadavky na zajištění havarijní připravenosti (technická a 

organizační opatření, klasifikace mimořádných událostí, vyrozumění a 

varování,......). 



 Neodkladná a následná opatření v případě vzniku radiačních nehod. 

 Plánování a zavádění ochranných opatření v případě radiačních havárií 

(vnější a vnitřní havarijní plán). 

 Analýza efektivity zaváděných opatření – modely, hodnocení.   

 Potenciální možnosti vzniku chemických havárií na území ČR.      

 Nezbytná organizační a technická opatření při chemické havárii.   

 Pandemický plán a úloha veřejné správy při krizových situacích. 

 Ochranná opatření při importu nebezpečné nákazy a hromadné otravě. 

 Bioterorismus – principy, historie, nejvýznamnější agens.  

 Vymezení nebezpečných chemických látek a chemických havárií podle 

národních právních předpisů, cíle a obsahy zákonů, výkon státní správy.  

 Nadnárodní  právní předpisy (nařízení, směrnice, rozhodnutí, doporučení a 

stanoviska) k nebezpečným chemickým látkám. 

 Jaderná fyzika, dozimetrie, radiační ochrana, radiobiologie: 

- stavba atomu, 

- druhy ionizujícího záření, interakce s hmotou, pronikavost, stínící materiály 

- detektory ionizujícího záření, osobní monitorování, 

- veličiny a jednotky radiační ochrany, 

- stochastické a deterministické účinky ionizujícího záření na lidský        

organismus, 

- princip optimalizace radiační ochrany, 

- faktory ovlivňující biologický účinek záření (fyzikální, chemické, biologické), 

- dopady vnější a vnitřní kontaminace, 

- základní mechanismy účinku ionizujícího záření, 

- zdravotní újma při expozici ionizujícím zářením. 

 Fyzikální a fyzikálně chemické vlastnosti nebezpečných látek: hustota, 

hutnost, molekulová hmotnost, tlak nasycených par, teplota varu, slučovací 

teplo. 

 Hlavní bezprostřední rizika nebezpečných látek při haváriích. 

 Rozdělení hořlavých látek do tříd nebezpečnosti, teplotních tříd. 

 Toxické působení zplodin hoření.  

 Faktory ovlivňující toxický účinek látek.  

 Brány vstupu toxické látky do organismu.  

 Význam a hlavní představitelé inhalačně toxických látek. 



 Rozdělení toxických látek z hlediska způsobu poškození lidského organismu. 

 Varovné vlastnosti toxických látek 

 Akutní toxické účinky nejrozšířenějších nebezpečných látek (chlór, amoniak, 

sulfan, kyanovodík, vinylchlorid, fosgen, chlorovodík, oxid siřičitý, oxidy 

dusíku, sirouhlík, formaldehyd, akrolein, isokyanáty, propan-butan, benzín). 

 Mutagenita, karcinogenita, teratogenita a senzibilizace. 

 Přepočet hmotnostních a objemových koncentrací plynů a par v ovzduší. 

 Přípustné koncentrace nebezpečných chemických látek. 

 Havarijní koncentrace nebezpečných chemických látek. 

 Systémy označování nebezpečných chemických látek. 

 UN-systém. 

 Výstražné značky a manipulační značky. 

 Výstražné symboly nebezpečnosti a jejich písemné vyjádření. 

 R-věty a S-věty, P-věty a H-věty. 

 Systémy DIAMANT a HAZCHEM kód. 

 Označování podle nařízení GHS. 

 Mezinárodní dohody a právní předpisy pro přepravu nebezpečných látek . 

 Rozdělení látek do tříd nebezpečnosti podle ADR a RID. 

 Označování dopravních prostředků s nebezpečnými látkami. 

 Přepravní dokumentace. 

 Rozdělení informačních zdrojů o nebezpečných látkách. 

 Databáze nebezpečných látek. 

 Transportní informační a nehodový systém (TRINS). 

 Definice, charakteristika a fáze havárií s únikem nebezpečných chemických 

látek. 

 Faktory ovlivňující stabilitu ropných produktů v okolním prostředí. 

 Ropné havárie na vodní hladině a zemském povrchu. 

 Způsoby likvidace následků ropných havárií. 

 Rozdělení prostředků individuální ochrany obyvatelstva  

 Rozdělení, příklady a ochranné vlastnosti prostředků ochrany dětí. 

 Charakteristika, příklady a ochranné vlastnosti prostředků ochrany dospělé 

populace. 

 Rozdělení, příklady a ochranné vlastnosti filtrů k ochranným maskám. 

 Způsoby improvizované individuální ochrany obyvatelstva.  



 Zásady chování obyvatelstva při haváriích s únikem nebezpečných látek. 

 Vymezení pojmů jaderná bezpečnost, radiační ochrana a havarijní 

připravenost, požadavky právních předpisů. 

 Základní české právní předpisy v oblasti radiační ochrany a havarijní 

připravenosti a krizového řízení.   

 Mezinárodní standardy v oblasti radiační ochrany. 

 Organizační a technické zajištění radiační ochrany na jaderných elektrárnách 

v ČR.     

 Zajištění havarijní připravenosti na jaderných elektrárnách v ČR. 

 Vnitřní a vnější havarijní plány, traumatologické plány, členění a obsah. 

 Radiační monitorovací programy. 

 Principy a způsoby radiační ochrany. 
 Metody dekontaminace. 

 Monitorování pracoviště a výpustí. 
 Limity ozáření. 

 

 

 
Základní odborná literatura: 

 Vávrová, J., Filip, S.: Radiosenzitivita hematopoetického systému. Galén (Praha), 

2002, ISBN 80-7262-200-5, 99 s. 

 Filip, S., Mokrý, J., Hruška I.: Kmenové buňky. Galén (Praha), 2006, ISBN  

 80-7262-401-6, 223 s. 

 Vávrová, J., Stulík, J., Mareková, M., Vokurková, D.: Indukce apoptózy 

protinádorovými látkami a ionizujícím zářením. Učební texty VLA JEP v Hradci 

Králové, sv. 333, Hradec Králové: VLA JEP, 2002. 44 s. 

 Österreicher, J., Vávrová, J.: Přednášky z radiobiologie. Učební text. Manus 

(Liberec), 2003. ISBN 80-86571-01-7, 116 s. 

 ICRP Publication No. 103, Recomendations of  ICRP, 2007.  

 Patočka J.: Úvod do obecné toxikologie. Praha. Manus. 44 s., 2003. ISBN  

 80-86571-04-1. 



 Patočka J. a kolektiv: Vojenská toxikologie. 178 s. Grada Publishing, Praha 2004, 

ISBN 80-247-0608-3 

 Vopršalová, P., Žáčková: Základy toxikologie pro farmaceuty, UK Praha, 2000. 

 Kolektiv autorů (Ed. Macela A.). Vysoce riziková biologická agens. Úvod do 

managementu biologických událostí. Nakl. Azin CZ, Praha 2002. 

 Články na serveru TOXICOLOGY (http://toxicology.emtrading.cz). 

 Singer, J., Heřmanská, J.: Principy radiační ochrany, skripta ZSF JU, České 

Budějovice, 2004 

 Singer, J., Konečný, J.: Informační toky dávek pracovníků JE Temelín, referát XX. 

Radiohygienické dny, 1996 (sborník 1997) 

 Singer J., Dozimetrie ionizujícího záření, skripta, ZSF JU, 2005 

 Program zajištění jakosti pro práci se zdroji ionizujícího záření v diagnostice,  

Fakultní nemocnice Motol, Praha, 2003  

 Klener P. a kolektiv, Principy a praxe radiační ochrany, SÚJB, Praha 2000 

 Kuna, P., Navrátil, L. a kol.: Klinická radiobiologie. MANUS, Praha, 2005. 

 Navrátil, L., Rosina J. a kol.: Medicínská biofyzika. GRADA,  Praha, 2005. 

 Butomo N.V. et all.: Osnovy medicinskoj radiobiologii. Foliant, Sankt-Petěrburg,  
2004 

 Kucenko, S.A. et all.: Vojennaja toksikologija, radiobiologija i medicinskaja zašita. 
Foliant, Sankt-Petěrburg,  2004 

 Prymula, R. a kol.: Biologický a chemický terorismus. GRADA, Praha, 2002 

 Nařízení vlády č. 11/1999 Sb., o zóně havarijního plánování 

 Štětina, J. a kol.: Medicína katastrof a hromadných neštěstí. Grada, Praha, 2000 

 Fusek, J. (ed.): Biologický, chemický a jaderný terorismus, VLA JEP, Hradec 

Králové, sv. 337, 2003, 76 s. ISBN 80-85109-70-0. 

 Hirt, M., Lacina, P., Krejzlík, Z., Mráz, J.: Etanol in: Kolektiv autorů: Soudní 

lékařství. Ed: Vorel, F. Grada Publishing, Praha 1999, 606 s., ISBN   

 80-7169-728-1. 



 Dvořák, J.: Lidský faktor v řízení rizika a krizových situací. Učební text VŠE, 

Institut krizového managementu, Praha 1998, 62 s. 

 Lambert Douglas, James R. Stock, Lisa Ellram: Logistika, CP Books, a.s., Brno 

2005. 

 Sixta, J., Mačát, V.: Logistika – teorie a praxe, CP Books, a.s., Brno 2005. 

 Slepecký, J.: Hospodářská opatření pro mimořádné události a krizové situace 

v ekonomice, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budějovice 

2007, 20 s. 

 Smejkal, V., Rais, K.: Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích, Grada 

Publishing, a. s., Praha 2006. 

 Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR. 

 Listina základních práv a svobod schválená usnesením předsednictva ČNR č. 

2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti 

ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění 

ústavního zákona č. 162/1998 Sb., kterým se mění Listina základních práv a 

svobod. 

 Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní 

správy České republiky (dále jen „kompetenční zákon“), ve znění pozdějších 

předpisů. 

 Zákon č. 239/2000 Sb., o Integrovaném záchranném systému a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 Vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení IZS. 

 Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon) a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 

240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve 

znění pozdějších předpisů. 

 Nařízení vlády č. 463/2000 Sb., o stanovení pravidel zapojování do 

mezinárodních záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci 



a náhrad výdajů vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými 

osobami na ochranu obyvatelstva, ve znění pozdějších předpisů. 

 Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí z 10. července 2003, Částka 

6/2003, Metodická pomůcka Ministerstva vnitra č. j.: PO - 1590/IZS - 2003 ze dne 

30. června 2003, kterou se doporučují zásady pro jednotné rozlišování a 
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nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona 

č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a 



zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve 

znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění 

pozdějších předpisů. 

4. Sdělení č. 13/2009 Sb. m.s., o vyhlášení přijetí změn a doplňků "Přílohy A - 

Všeobecná ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů" a "Přílohy B - 

Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě" Evropské dohody o 

mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR).  

5. Sdělení č. 19/2007 Sb. m.s., o vyhlášení změn a doplňků Úmluvy o mezinárodní 

železniční přepravě (COTIF), přijaté v Bernu dne 9. května 1980, vyhlášené pod 

č. 8/1985 Sb., změněné Protokolem z roku 1990, vyhlášeným pod č. 274/1996 

Sb. a Protokolem z roku 1999, vyhlášeným pod č. 49/2006 Sb.m.s.  

6. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, o registraci, 

hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské 

agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení 

Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 

76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS,93/105/ES a 2000/21/ES . 

7. Nařízení (ES) č. 1272/2008, o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o 

změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 

1907/2006. 

8. Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 

práci, ve znění pozdějších předpisů. 
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