
Medicína katastrof 2 
otázky 

 
1) Typologie a teorie krizových situací (přírodně klimatické, antropogenní katastrofy). 
2) Krizové stavy a jejich vyhlašování (typy krizových stavů, kdo vyhlašuje, na jak dlouho, 

podle jakých kritérií). 
3) Strategická úroveň velení (role orgánů samosprávy, ministerstev). 
4) Úkoly zdravotnického operačního střediska při řešení mimořádné události 

s hromadným postižením osob (období nejistoty, prvotní úkoly, operační řízení). 
5) Taktická úroveň velení (velitel zásahu, vedoucí zdravotnické složky, štáb velitele 

zásahu, osobní a věcná pomoc). 
6) Úkoly první výjezdové skupiny na místě mimořádné události (prvotní úkoly, 

METHANE, role prvního zdravotnického záchranáře a řidiče). 
7) Třídění postižených (primární a sekundární třídění, filtr). 
8) Organizace neodkladné péče v místě mimořádné události (stanoviště neodkladné 

péče, úloha jednotlivých zdravotníků, prováděné výkony). 
9) Odsun postižených (priority, zajištění, komunikace, organizace). 
10) Toxické látky (havárie a další úniky, Kemlerův kód, příklady chemických a biologických 

látek a jejich účinky, včetně první a odborné pomoci). 
11) Bojové otravné látky (příklady látek a jejich účinky, včetně první a odborné pomoci). 
12) Radiační události (charakteristika radiační události, typy záření a jejich 

deterministické a stochastické účinky, specifika přednemocniční péče). 
13) Mezinárodní humanitární právo (Haagské a Ženevské právo, Ženevské úmluvy a 

dodatkové protokoly, mezinárodní rozeznávací symboly). 
14) Typové činnosti IZS: 

a. STČ 01/IZS Špinavá bomba 
b. STČ 02/IZS  Demonstrování úmyslu sebevraždy  
c. STČ 03/IZS  Hrozba použití NVS nebo nález NVS, podezřelého předmětu, 

munice, výbušnin a výbušných předmětů 
d. STČ 04/IZS  Zásah složek IZS u mimořádné události Letecká nehoda 
e. STČ 05/IZS  Nález předmětu s podezřením na přítomnost B-agens nebo toxinů 
f. STČ 09/IZS  Zásah složek IZS u mimořádné události s velkým počtem 

zraněných osob 
g. STČ  13/IZS Reakce na chemický útok v metru 
h. STČ 14/IZS Amok – útok aktivního střelce 
i. STČ 15/IZS Mimořádnosti v provozu železniční osobní dopravy 
j. STČ 16A/IZS Mimořádná událost s podezřením na výskyt vysoce nakažlivé 

nemoci ve zdravotnickém zařízení nebo v ostatních prostorech 
k. STČ 16B/IZS Mimořádná událost s podezřením na výskyt vysoce nakažlivé 

nemoci na palubě letadla s přistáním na letišti Praha Ruzyně 


