
OKRUHY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM  

OBORU OCHRANA OBYVATELSTVA SE ZAMĚŘENÍM NA 
CBRNE 

 
 
 Zdroje ionizujícího záření, interakce ionizujícího záření s hmotou, detekce 

ionizujícího záření. 

 Faktory ovlivňující biologické účinky záření. 

 Molekulární změny po expozici ionizujícím zářením.  

 Buněčné změny po expozici ionizujícím zářením. 

 Akutní nemoc z ozáření. Radiační syndrom. 

 Chronická nemoc z ozáření.  

 Radiosenzitivita, radiosenzibilizátory, radioprotektiva.  

 Radiační mixty.  

 Kontaminace radioaktivními látkami a jejich dekontaminace. 

 Radiační ochrana, principy a kritéria. 

 Hodnocení zevního a vnitřního ozáření, monitorování v radiační ochraně. 

 Biologické účinky ionizujícího záření a jejich zdravotní projevy. 

 Radiační nehody a havárie (zdravotní péče o postižené, zdravotnické 

zabezpečení záchranářů).  

 Radiační nehody a havárie, ochranná a následná opatření, mezinárodní 

doporučení a národní legislativa. Vnitřní a vnější havarijní plány. Profesionální a 

lékařské expozice, systémy hodnocení a evidence. 

 Využití ionizujícího záření v medicíně. 

 Zabezpečování radiační ochrany v jaderné energetice a uranovém průmyslu.  

 Legislativa spojená s radiační ochranou. 

 Problematika přírodní radioaktivity, radon. 

 Toxikologie, její postavení mezi ostatními vědními obory, základní pojmy a 

definice. Specializované oblasti toxikologie a jejich přínos a uplatnění pro ostatní 

vědní obory. 

 Toxikinetika. Absorpce, distribuce a exkrece jedů a jejich biotransformace.  

 Toxidynamika. Mechanismy toxického účinku chemických látek, interakce s 

biologicky významnými biomakromolekulami. 



 Klinické projevy intoxikace. Možnosti ochrany a profylaxe před účinkem 

chemických látek. Metody eliminace toxické látky z organismu a antidotní terapie. 

 Experimentální toxikologie, metody práce v toxikologické laboratoři. 

 Toxikologicky významné skupiny chemických látek. 

 Toxikologické aspekty chemických havárií, chemického terorismu a chemické 

války. 

 Toxikologicky významné, průmyslově vyráběné anorganické chemické látky. 

 Toxikologicky významné, průmyslově vyráběné organické chemické látky. 

 Bojové otravné látky a pesticidy. 

 Rostlinné jedy a živočišné jedy. 

 Toxikománie. 

 Těžké kovy. 

 Import nebezpečné nákazy, bioterorismus a biologická válka. 

 Biologické zbraně. 

 Střevní toxiny, neurotoxiny, letální toxiny. 

 Vakcinace. 

 Intracelulární parazité. 

 Infekce napadající nervový systém. 

 Legislativa IZS a složky IZS. 

 Struktura krizového řízení. 

 Činnost IZS při likvidaci mimořádných událostí a krizových situací. 

 Činnost správních orgánů a obcí, právnických a podnikajících fyzických osob v 

IZS. 

 Taktické řízení při řešení mimořádných událostí. 

 Operační řízení při řešení mimořádných událostí. 

 Varování a vyrozumění. 

 Součinnost složek IZS. 

 Spolupráce operačních středisek složek IZS. 

 Nevojenská krizová opatření, protipovodňová opatření.  

 Hospodářská opatření pro krizové stavy. 

 Ekonomické zabezpečení krizového řízení. 

 Logistika mimořádných událostí a krizových stavů. 

 Analýza, metody a nástroje řešení mimořádných událostí a krizových stavů. 

 Bezpečnostní politika státu, obrana státu a její zajištění. 



 Rizika a hrozby. 

 Ochrana obyvatelstva. 

 Havarijní a krizové plánování. 
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 Zákon č. 18/1997 Sb., atomový zákon. 
 Navazující vyhlášky SÚJB č. 214/97, 307/2002, 315/2002, 316/2002, 318/2002, 

319/2002 Sb. 

 Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 
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 
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znění pozdějších předpisů. 
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tělovýchovy č. 281/2001 Sb., kterou se provádí § 9 odst. 3 písm. a) zákona č. 
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 Zákon č. 222/1998 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. 
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