
 

 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta bezpečnostního inženýrství 

Katedra ochrany obyvatelstva 

 

 

 

 

 

Studie informovanosti obyvatelstva v zóně havarijního 

plánování JE Dukovany 

 

 

 

 

Student: Libor Fiala 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Jiří Šindler 

Studijní obor: Havarijní plánování a krizové řízení 

Datum zadání bakalářské práce: 16. 6. 2014 



 

 

  



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Děkuji touto cestou panu ing. Jířímu Šindlerovi za vedení mé bakalářské práce, za 

odbornou pomoc, ochotu a čas. 

 Rád bych poděkoval také panu ing. Petru Gallusovi z Jaderné elektrárny Dukovany, 

Útvaru havarijní připravenosti za poskytnutí informací a materiálů. 

 Děkuji také všem respondentům za spolupráci při vyplňování dotazníků, bez jejichž 

pomoci by vypracování mé bakalářské práce nebylo možné. 

 V neposlední řadě děkuji celé své rodině a svým blízkým lidem, za jejich podporu 

po čas celého mého studia. 



 

 

Anotace 

FIALA, Libor. Studie informovanosti obyvatelstva v zóně havarijního plánování JE 

Dukovany. Ostrava, 2015. 62 s. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská – Technická 

univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství.  

Práce je rozdělena do dvou částí. V první části je popsán systém zajišťování informovanosti 

obyvatelstva v ČR a také konkrétně v havarijní zóně Jaderné elektrárny Dukovany, ve fázi 

před vznikem mimořádné události, která se týká především prevence a příprav na 

mimořádnou událost. Dále je popsán systém výměny informací, mezi provozovatelem 

zařízení a veřejnou správou, a následný přenos zásadních informací k obyvatelstvu. V druhé 

části je zjišťována úroveň informovanosti obyvatelstva v zóně havarijního plánování 

Jaderné elektrárny Dukovany, pomocí dotazníkového šetření. Na závěr budou navrhnuta 

opatření, kterými lze zvýšit informovanost obyvatelstva a zvýšit jejich připravenost na vznik 

mimořádné události v zóně havarijního plánování Jaderné elektrárny Dukovany. 

Klíčová slova: Jaderná elektrárna, Informovanost obyvatelstva, Mimořádná událost 

Annotation 

FIALA, Libor. Study awareness population in emergency planning zone the Dukovany 

Nuclear Power Plant. Ostrava, 2015. 62 s., Bachelor thesis (Bc.). VŠB – Technical 

university Ostrava, Fakulty of safety engineering. 

This thesis is divided into two parts. The theoretical part describes the system of providing 

public awareness to people living in the Czech Republic, particularly in emergency zone of 

nuclear power plant Dukovany. There is also described the phase prior to existence of 

emergency situation that is regarded as prevention and preparedness for emergency situation. 

In the empirical part is identified the level of self-perceived information of people living in 

the zone of emergency planning by questionnaire surveys. At the very end there are 

suggested measures practicable to increase the public awareness of citizens and also to 

increase their preparedness to emergence in emergency planning zone nuclear power plant 

Dukovany. 

Key words: Nuclear power plant, awareness of population, emergence  



 

 

Obsah 

ÚVOD  ................................................................................................................................. 9 

Rešerše literatury ................................................................................................................. 10 

Seznam použitých zkratek ................................................................................................... 11 

1 Jaderná elektrárna Dukovany ................................................................................ 12 

1.1 Popis jaderné elektrárny Dukovany ...................................................................... 12 

1.2 Princip fungování jaderné elektrárny Dukovany .................................................. 12 

1.3 Charakteristika území zóny havarijního plánování JE Dukovany ........................ 13 

1.4 Klasifikace MU na EDU ....................................................................................... 14 

1.5 Obyvatelstvo v ZHP EDU ..................................................................................... 15 

2 Systém informování obyvatelstva v ZHP EDU ..................................................... 17 

3 Základní okruhy informací .................................................................................... 18 

3.1 Možná rizika na daném území .............................................................................. 18 

3.2 Působnost a odpovědnost orgánů veřejné správy, OOB ....................................... 18 

3.3 Způsob chování občanů před, při a po vzniku MU ............................................... 18 

3.4 Obecné zásady informování obyvatelstva ............................................................. 19 

4 Způsob chování před, při a po vzniku MU ............................................................ 20 

4.1 Systém varování a chování obyvatelstva po jeho realizaci ................................... 20 

4.2 Znalost zásad pro ukrytí a sebeochranu prostředky improvizované ochrany ....... 20 

4.3 Znalost zásad pro evakuaci obyvatelstva .............................................................. 21 

4.4 Obecné zásady první pomoci při radiační havárií ................................................. 22 

5 Výměna informací mezi provozovatelem zařízení a veřejnou správou a následný 

 přenos zásadních informací k obyvatelstvu ........................................................... 23 

5.1 Prevence a informovanost ..................................................................................... 23 

5.2 V případě mimořádné události .............................................................................. 23 

 



 

 

6 Radiační ochrana a informovanost obyvatelstva v ZHP EDU v legislativě ČR ... 25 

6.1 Radiační ochrana ................................................................................................... 25 

6.2 Informování obyvatelstva ...................................................................................... 25 

7 Cíl a hypotéza práce .............................................................................................. 26 

7.1 Cíl práce ................................................................................................................ 26 

7.2 Hypotéza ............................................................................................................... 26 

8 Metodika zpracování studie ................................................................................... 27 

8.1 Struktura dotazníku a sběr dat ............................................................................... 27 

8.2 Rozdělení obyvatelstva do skupin dle věku .......................................................... 28 

9 Výsledky studie informovanosti ............................................................................ 29 

10 Zhodnocení stavu informovanosti ......................................................................... 45 

10.1 Určení rizikové skupiny obyvatelstva ................................................................... 45 

10.2 Opatření pro zlepšení stavu ................................................................................... 45 

Závěr  ............................................................................................................................... 47 

Seznam použité literatury .................................................................................................... 49 

Seznam obrázků ................................................................................................................... 51 

Seznam tabulek .................................................................................................................... 52 

Seznam grafů ....................................................................................................................... 53 

Seznam příloh ...................................................................................................................... 54 

Příloha č. 1 ........................................................................................................................... 55 

Příloha č. 2 ........................................................................................................................... 57 

Příloha č. 3 ........................................................................................................................... 59 

Příloha č. 4 ........................................................................................................................... 61 

Příloha č. 5 ........................................................................................................................... 62 

 

 



9 

 

ÚVOD 

 Lidé jsou v dnešní době na elektrické energii téměř závislí a drtivá většina z nich si 

již nedokáže představit život bez ní. Využití jaderné energie se stalo součástí mnoha 

vyspělých států.  

 Přesto, že bezpečnost Jaderné elektrárny Dukovany je vysoká a nebezpečí úniku 

radiace je úplně minimální, je důležité nezapomínat na bezpečnost obyvatelstva bydlícího 

v okolí jaderných elektráren. Především je potřeba se postarat o to, aby obyvatelstvo mělo 

dostatek informací a aby bylo sebevzdělané v této oblasti, jelikož to je základní nástroj pro 

zmírnění následků vzniklé mimořádné události v areálu Jaderné elektrárny Dukovany. 

Přesto, že riziko havárie v Jaderné elektrárně Dukovany je minimální, nelze je podceňovat a 

je potřeba být na případný vznik mimořádné události co nejlépe připraven. 

 To je důvodem, proč jsem si vybral téma Studie informovanosti obyvatelstva v zóně 

havarijního plánování JE Dukovany. Cílem práce bylo zjistit úroveň informovanosti 

obyvatelstva v zóně havarijního plánování JE Dukovany a následně stanovit věkové skupiny, 

které bud mít nedostatek informací. V teoretické části se zabývám konkrétními informacemi 

o JE Dukovany, o systému předávání informací k obyvatelstvu, chování obyvatelstva a 

připravenosti k sebeochraně a sebepomoci při vzniku mimořádné události v areálu JE 

Dukovany. V praktické části se věnuji hlavnímu cíli této práce, kdy zjišťuji úroveň 

informovanosti obyvatelstva v zóně havarijního plánování JE Dukovany, pomocí 

anonymního dotazníkového šetření. Po vyhodnocení daného šetření, zhodnocení úrovně 

informovanosti a stanovení rizikových věkových skupin obyvatelstva, následuje návrh 

opatření pro zlepšení informovanosti stanovených rizikových věkových skupin. 
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Rešerše literatury 

ADAMEC, Vilém. Bezpečnostní plánování. [1] 

Publikace Bezpečnostní plánování se zabývá problematikou managementu a plánování 

zejména v oblasti krizového řízení. 

GŘ HZS ČR. Ochrana obyvatelstva 2006 – sborník prezentací z konference. 

[3] 

Sborník přednášek z mezinárodní konference, k problematice ochrana obyvatelstva – veřejná 

informovanost. 

GŘ HZS ČR. Ochrana obyvatelstva 2010 – sborník prezentací z konference. 

[17] 

Sborník přednášek z IX. ročníku mezinárodní konference k problematice ochrany 

obyvatelstva. 

HZS JMK . Rady pro občany – radiační havárie. [14] 

Dokument obsahuje souhrn informací pro obyvatelstvo, bydlící nebo nacházející se 

v okamžiku radiační havárie v 20 km zóně havarijního plánování Jaderné elektrárny 

Dukovany. 

Vyhláška MV č.380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany 

obyvatelstva [18] 

Vyhláška obsahuje podrobné rozpracování úkolů v oblasti informování obyvatelstva, 

evakuace, varování, ukrytí a zřizování zařízení civilní ochrany. 

18/1997 sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření 

(atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů [20] 

Zákon popisuje možné metody využívání jaderné energie a ionizujícího záření, způsoby 

ochrany osob a životního prostřední před nepříznivými účinky jaderné energie a ionizujícího 

záření, odpovědnosti v případě vzniku škod, práva a povinnosti provozovatelů jaderné 

energie a ionizujícího záření a státních orgánů v České Republice. 
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Seznam použitých zkratek 

EDU Jaderná elektrárna Dukovany 

JE Dukovany Jaderná elektrárna Dukovany 

ČR Česká republika 

ZHP EDU Zóna havarijního plánování Jaderné elektrárny Dukovany 

GŘ HZS ČR Generální ředitelství HZS ČR 

MU Mimořádná událost 

HZS Hasičský záchranný sbor 

SLDB 2001 Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001 

SLDB 2011 Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 

OBK Občanská bezpečnostní komise 

IZS Integrovaný záchranný systém 

ZZS Zdravotnická záchranná služba 

EU Evropská unie 

ZŠ Základní škola 

OECD Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj 
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1 Jaderná elektrárna Dukovany 

1.1 Popis jaderné elektrárny Dukovany 

 Jaderná elektrárna je technologické zařízení, sloužící k výrobě elektrické energie. 

EDU je první jadernou elektrárnou, provozovanou na území ČR. Výstavba jaderné 

elektrárny začala v roce 1978. První reaktorový blok jaderné elektrárny byl spuštěn v roce 

1985 a poslední čtvrtý reaktorový blok byl spuštěn v roce 1987. [12] 

 Elektrárna je rozdělena do 2 hlavních výrobních bloků. V každém bloku jsou 2 

reaktory, včetně strojovny s turbínami a generátory. Jaderná elektrárna ročně vyprodukuje 

kolem 13,5 TWh elektrické energie, což je přibližně 20% spotřeby elektrické energie v ČR. 

V EDU jsou provozovány 4 tlakovodní reaktory s označením VVER 440/213, každý 

s výkonem 1375 MW. [12] 

V areálu EDU se nachází ještě další dvě jaderná zařízení: 

 Sklad vyhořelého jaderného paliva 

 Uložiště nízko a středně radioaktivních odpadů 

1.2 Princip fungování jaderné elektrárny Dukovany 

 „První - primární (jaderný) okruh tvoří reaktor (je zdrojem tepla), cirkulační 

čerpadla, (čerpají vodu z reaktoru do parogenerátorů), parogenerátory (hermeticky oddělují 

primární a sekundární okruh). Hlavní funkcí primárního okruhu je odvedení tepla 

vznikajícího v reaktoru v důsledku štěpení jaderného paliva a jeho předání sekundárnímu 

okruhu prostřednictvím parogenerátorů, tj. tepelných výměníků, ve kterých se tvoří pára. 

 Druhý - sekundární (nejaderný) okruh tvoří parovody, turbína s generátorem 

elektrického proudu, kondenzátory páry a pomocnými okruhy. Hlavní funkcí sekundárního 

okruhu je odvedení páry vzniklé v parogenerátorech k roztočení lopatek turbíny a výroby 

elektrické energie.  
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 Třetí - terciární (nejaderný) okruh chladící vody odvádí zbytkové teplo z 

kondenzátorů turbíny do chladících věží. Hlavní funkcí tohoto okruhu je zpětná kondenzace 

páry prošlé turbínou na vodu.“1 

1.3 Charakteristika území zóny havarijního plánování JE Dukovany 

 Jaderná elektrárna Dukovany je situována v kraji Vysočina, v jihovýchodní části 

správního obvodu Třebíč, jihozápadně od města Brna a přibližně 50 km od státních hranic s 

Rakouskem. Nedaleko jaderné elektrárny Dukovany protéká řeka Jihlava. Okolí EDU, pro 

které se plánují a připravují opatření, je nazýváno zónou havarijního plánování. ZHP je 

rozdělena do 3 pásem, představující kružnice ve vzdálenosti 5 km, 10 km a 20 km od EDU. 

Následně jsou pásma rozděleny na 16 výsečí po 22,5° tak, aby osy výsečí odpovídaly 

směrům větru v daný okamžik. Terén v ZHP EDU je v severní části členitý s údolím řeky 

Jihlavy, v jižní části přechází v rovinu. ZHP EDU se nachází na území Kraje Vysočina a na 

území Jihomoravského kraje. [13] 

 

Obrázek č.  1  ZHP EDU s vyznačenými evakuačními cestami a dekontaminačními 

stanovišti, upraveno dle  [4] 

                                                 
1 Kalendář s příručkou pro ochranu obyvatelstva v případě radiační havárie Jaderné elektárny Dukovany 

2014 – 2015 
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 V celé ZHP se nachází 140 obcí se 101 110 obyvateli. V pásmu 5 km se nachází 6 

obcí, v pásmu 5-10 km okolí se nachází 29 obcí, v pásmu 10-20 km okolí se nachází 105 

obcí.  

1.4 Klasifikace MU na EDU 

 Mimořádné události, ke kterým může dojít v závislosti na provádění radiační činnosti 

na pracovišti nebo při provozu, se dělí do 3 stupňů. Pomocí těchto tří základních stupňů se 

posuzuje závažnost vzniklých mimořádných událostí. [9] 

 Zásahové postupy a instrukce pro vznik MU prvního nebo druhého stupně se 

procvičují minimálně jednou ročně. Zásahové postupy a instrukce pro vznik MU třetího 

stupně se procvičují minimálně jednou za 2 roky. Havarijní plán zpracovaný HZS kraje pro 

ZHP EDU se prověřuje cvičením, minimálně jednou za 3 roky. [2] 

Klasifikační stupně: 

1) První stupeň - mimořádná událost, která vede k nepřípustnému ozáření zaměstnanců, 

nebo nepřípustnému uvolnění radioaktivity do prostoru jaderného zařízení, nebo 

pracoviště. Tato MU má omezený lokální charakter a k řešení této situace jsou 

dostačující síly a prostředky obsluhy nebo pracovní směny. Při nastalé MU nedojde 

k úniku radioaktivních látek do životního prostředí. [9] 

2) Druhý stupeň - mimořádná událost, která vede k nepřípustnému závažnému ozáření 

zaměstnanců, nebo k nepřípustnému uvolnění radioaktivity do životního prostředí. 

Nastalá MU nevyžaduje zavádění neodkladných opatření. MU vyžaduje aktivaci 

zasahujících složek držitele povolení a k jejímu zvládnutí jsou potřeba síly a prostředky 

držitele povolení, nebo síly a prostředky, které má držitel povolení smluvně zajištěny. 

[9] 

3) Třetí stupeň - mimořádná událost, která vede k nepřípustnému závažnému uvolnění 

radioaktivity do životního prostředí. Nastalá MU vyžaduje zavádění neodkladných 

opatření k ochraně obyvatelstva a životního prostředí. Nastalá MU je radiační havárií a 

její řešení vyžaduje aktivaci zasahujících složek držitele povolení, ale také zasahujících 

složek podle vnějšího havarijního plánu a havarijního plánu kraje. [9] 
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1.5 Obyvatelstvo v ZHP EDU 

 Počet obyvatel a jeho složení se odvozuje od sčítání lidu, domů a bytů v ČR z roku 

2001 a od posledního sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011. Od roku 2011 se počty obyvatel 

v ZHP plánování nemění tak zásadně, aby bylo nutné přepracovávat havarijní a krizové 

plány. Dle statistik žije 32% z celkového počtu obyvatel v ZHP EDU v kraji Vysočina a 

68% z celkového počtu obyvatel v ZHP EDU v Jihomoravském kraji. 

 Dle statistik ze SLDB 2001 A SLDB 2011, počet obyvatel v těchto dvou krajích 

stoupá jen nepatrně. V kraji Vysočina v ZHP EDU stoupl počet obyvatel mezi lety 2001 až 

2011 o 369 obyvatel, což odpovídá přibližně přírustku 37 obyvatel za jeden rok. 

V Jihomoravském kraji v ZHP EDU stoupl počet obyvatel mezi lety 2001 až 2011 o 1360 

osob, což odpovídá přibližně přírustku 136 obyvatel za jeden rok. Jelikož poslední sčítání 

lidu, domů a bytů proběhlo v roce 2011, všechny údaje o obyvatelích žijících v ZHP EDU 

jsou jen orientační, odvozené od výsledků SLDB 2001 a SLDB 2011 a od údajů o počtech 

obyvatel v ZHP EDU, které má k dispozici útvar krizové připravenosti EDU. Konkrétní 

počty obyvatel v daných pásmech jsou v tabulce č. 1. [7] 

Tabulka č. 1  Počty obcí a obyvatel v ZHP EDU, upraveno dle [13] 

Jednotlivá pásma 

v ZHP 
Počet obcí Počet obyvatel 

5 km 6 5 883 

5 - 10 km 29 10 345 

10 - 20 km 105 84 882 

Celkem 140 101 110 

 Z tabulky vyplývá, že v ZHP EDU žije celkem 101 110 obyvatel. V zóně 5 km od 

EDU se nachází 6 obcí, ve kterých žije celkem 5 883 obyvatel. V zóně 5-10 km od EDU se 

nachází 29 obcí, ve kterých žije 10 345 obyvatel. V zóně 10-20 km od EDU se nachází 105 
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obcí, ve kterých žije 84 882 obyvatel. Celkem se v ZHP EDU nachází 140 obcí s celkovým 

počtem 101 110 osob.  

 Ve chvíli vzniku radiační havárie, nejsou v ZHP EDU jen obyvatelé, kteří v ZHP 

bydlí a mají zde nahlášeno trvalé bydliště. V ZHP EDU se mohou objevit další osoby, které 

do ZHP EDU dojíždí například za rekreací, do školy, do zaměstnání, nebo jsou zde umístněni 

ve zdravotnických a sociálních zařízeních. Ve vnějších havarijních plánech EDU se počítá 

celkem se 141 000 osobami, pro které jsou plánovány havarijní ochranná opatření. [5] 

Tabulka č. 2  Počty osob, pro něž se počítá při opatřeních na jejich ochranu, upraveno 

dle [5] 

Všechny osoby, které mají v ZHP trvalý nebo přechodný  pobyt, 

včetně dětí a rekreace 
108 000 

Osoby, které v ZHP pracují 9 000 

Žáci základních škol a zaměstnanci 13 000 

Žáci mateřských škol a zaměstnanci 3 000 

Osoby ve zdravotnických a sociálních zařízeních 2 000 

Osoby vykonávající vojenskou nebo civilní službu 1 000 

Osoby, které se podílejí, nebo budou podílet na likvidaci následků 

radiační havárie 
5 000 

CELKEM 141 000 

 Demografický popis obyvatelstva v ZHP EDU, dle studie z roku 2012 o Obyvatelstvu 

v ZHP EDU a dle výsledků SLDB 2011, kde je obyvatelstvo rozlišeno do několika věkových 

skupin a pohlaví popisuje tabulka č. 3. 

Tabulka č. 3  Celkové počty osob žijících v ZHP EDU a rozdělení do věkových skupin, 

upraveno dle [7] 

ZHP EDU 

Počty osob 

Muži Ženy 0-14 let 15-65 let 65 let a víc 

Zóna 5 km 2 143 2 164 592 2 986 729 

Zóna 5-10 km 4 624 4 534 1 260 6 274 1 624 

Zóna 10-20 km 41 612 42 475 12 142 57 926 14 019 

Celkem v zónách 48 379 49 173 13 994 67 186 16 372 
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2 Systém informování obyvatelstva v ZHP EDU 

 Informační centrum se nachází přímo v areálu EDU a na Vodním díle Dalešice. 

Informační centrum bylo otevřeno v roce 1994 a za dobu jeho provozu je navštívilo přes 

500 000 návštěvníků. Poskytuje informace o provozu a bezpečnosti EDU, principech jejího 

fungování, ale také informace pro vznik krizové situace. Informační centrum se podílí velmi 

výrazným způsobem na informovanosti obyvatelstva a jeho krizové připravenosti na MU.  

 Občanská bezpečnostní komise vznikla v roce 1996, v rámci dohody mezi EDU a 

okolními obcemi. Skládá se z části profesní (vybraní pracovníci EDU) a občanské (zástupci 

veřejnosti, především starostové, nebo zastupitelé obcí). Všichni členové komise mají 

potřebná školení, pro samostatný vstup do EDU. Hlavním úkolem OBK je provádění 

nezávislých občanských kontrol provozu EDU a informování obyvatelstva o různých 

poznatcích. OBK ve spolupráci s EDU pořádá semináře pro zástupce obcí ze ZHP. 

 Setkání vedoucích pracovníků ČEZ a starostů obcí v ZHP se uskutečňují 

pravidelně. Starostové jsou informování o výsledcích provozu EDU. Dále jsou seznamováni 

s připravovanými akcemi a změnami, především s možnými dopady na okolí. 

 Zpravodaj EDU je tvořen z poloviny odbornými informacemi o JE Dukovany a z 

poloviny atraktivním regionálním čtením. Zpravodaj se stal velmi zajímavým zdrojem 

informací pro obyvatelstvo a je doručován pravidelně do všech 35 000 domácností v regionu. 

 Kalendáře s příručkami pro ochranu obyvatelstva byly nejdříve doručovány 

pravidelně každý rok do všech 35 000 domácností, nyní jednou za 2 roky. Kalendář je do 

domácností distribuován již 10 let. Na konci kalendáře jsou informace o fungování EDU, 

důležité informace pro ochranu před radiací, postupy při vzniku radiační havárie, evakuační 

cesty, evakuační střediska, mapa ZHP a potřebné dokumenty a formuláře. 

 Součinnostní havarijní cvičení je netradiční formou předávání informací 

obyvatelstvu, které také prověří připravenost složek IZS, orgánů krizového řízení na úrovni 

státní správy a samosprávy, spolu s organizací havarijní odezvy JE. Probíhá školení vlastních 

účastníků cvičení a obyvatelstva, kterého se cvičení dotkne. [3] 
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3 Základní okruhy informací 

 Obyvatelstvo při mimořádných událostech potřebuje různé druhy informací v určité 

fázi MU. Určité druhy informací by měly být sdělovány obyvatelstvu ve fázi před vznikem 

MU, při vzniku MU a po vzniku MU. 

3.1 Možná rizika na daném území 

 Je nezbytně nutné, aby obyvatelstvo znalo všechny zdroje nebezpečí, které se nachází 

v jejich okolí bydliště a při kterých může dojít k ohrožení zdraví, životů a majetku. Mezi 

zdroje nebezpečí mohou patřit průmyslové provozy, objekty vyrábějící nebo skladující 

nebezpečné látky, nebo jaderné elektrárny. Tento druh informací je nezbytné sdělovat 

obyvatelstvu v první fázi, tedy před vznikem MU (preventivní výchovná činnost). [8] 

3.2 Působnost a odpovědnost orgánů veřejné správy, OOB 

 Každý občan musí být seznámen se systémem zvládání MU, s činností veřejné správy 

a s činností složek Integrovaného záchranného systému, které se podílí na řešení MU. Dále 

by občané měli být seznámeni s organizací ochrany obyvatelstva a s ochrannými opatřeními, 

která jsou plánována v případě vzniku MU, k jejímu následnému řešení. Každý občan by 

měl vědět, kde hledat pomoc a na koho se obrátit v případě MU. Tento druh informací je 

nezbytné sdělovat obyvatelstvu v první fázi, tedy před vznikem MU (preventivní výchovná 

činnost), ale i v následujících fázích, tedy při a po vzniku MU. [8] 

3.3 Způsob chování občanů před, při a po vzniku MU 

 Všichni občané by měli znát systém varování v případě hrozby nebo vzniku MU a 

měli by vědět, jakým způsobem se po varování chovat. Dalšími důležitými informacemi je 

znalost zásad pro evakuaci obyvatel, znalost zásad opuštění svého bytu a obsah evakuačního 

zavazadla. V případě, že se jedná o nebezpečné látky, je nutné, aby obyvatelstvo znalo 

zásady pro improvizované ukrytí a zásady sebeochrany. Velmi důležité je znát zásady první 

pomoci a mít na vědomí, že je potřeba pomoci všem, kteří to potřebují, např. staré osoby, 

hendikepovaní nebo postižení. Tento druh informací je nezbytné sdělovat obyvatelstvu 
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v první fázi, tedy před vznikem MU (preventivní výchovná činnost), ale i při hrozbě MU, 

sdělovat tyto informace přímo k dané hrozící situaci. [8]  

3.4 Obecné zásady informování obyvatelstva 

 V dnešní době je kolem nás velké množství informací. Některé tyto informace jsou 

pro nás důležité, některé zbytečné. Každý obyvatel je nucen se rozhodnout, zda je pro něj 

daná informace důležitá a zda si ji uchovat, nebo zda je zbytečná. Aby si občan dané 

informace uchoval, je potřeba tyto informace náležitě zdůraznit, dát jim vysokou důležitost 

a tyto informace zatraktivnit, aby si jich občané všímali a uchovávali si je. Subjekty, které 

jsou ze zákona povinné informovat obyvatelstvo, musí dodržovat obecné zásady 

informování a starat se o kvalitu daných informací. [8] 

Obecné zásady informování: 

 „pravdivost poskytovaných údajů 

 srozumitelnost poskytovaných údajů 

 obsah, rozsah a formu poskytovaných informací přizpůsobovat konkrétní situaci a 

cílové skupině obyvatelstva 

 správnost, včasnost a aktuálnost předávaných informací 

 hodnověrnost zdroje poskytujícího informace 

 možnost snadno získat podrobnější informace pro zájemce 

 možnost ověřit údaje z dalších informačních zdrojů“2 

  

                                                 
2 AUSTOVÁ, K. Mimořádné události a informování obyvatelstva. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 

Fakulta chemická, 2010. 49 str. 
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4 Způsob chování před, při a po vzniku MU 

4.1 Systém varování a chování obyvatelstva po jeho realizaci 

 Obyvatelstvo ČR je při hrozbě nebo při vzniku MU varováno pomocí jednotného 

systému varování, což jsou především rotační a elektronické sirény. Varování je provedeno 

spuštěním varovného signálu “všeobecná výstraha”, který může být 3x opakován. V ZHP 

EDU jsou převážně používány rotační sirény, pomocí kterých není možné sdělit tísňovou 

informaci. Proto je důležité se okamžitě ukrýt a zapnout televizi nebo rozhlas, kde budou 

obyvatelstvu poskytnuty informace o hrozící, nebo vzniklé mimořádné události. [14] 

 Po zaznění sirény je důležité se neprve ujistit, že se nejedná o zkoušku sirén, která 

probíhá zpravidla každou první středu v měsíci ve 12:00. Pokud se jedná o varovný signál 

“všeobecná výstraha”, je důležité okamžitě najít úkryt v jakékoliv zděné budově s 

uzaviratelnými prostory, nezávisle na tom, jestli se v danou chvíli osoba nachází v autě nebo 

na volném prostranství. Poté okamžitě zapnout rozhlas, nebo televizi, kde budou sdělovány 

potřebné informace k chování v dané situaci a k provedení neodkladných ochranných 

opatření. Nedoporučuje se zbytečně používat telefon a volat na tísňovou linku. [14] 

4.2 Znalost zásad pro ukrytí a sebeochranu prostředky improvizované 

ochrany 

 Improvizované ukrytí se využívá v době míru, při velkých haváriích s rizikem 

kontaminace toxickým látkami, nebo účinky radiace. K improvizovanému úkrytu může 

posloužit jakákoliv uzavřená místnost s dostupnými veřejnými informačními prostředky. 

Hlavním principem improvizované ochrany je využití různých součástí oděvů, které má k 

dispozici každá domácnost a pomocí kterých je možné uchránit celý povrch těla a dýchací 

cesty. 

 Základním opatřením je uzavření veškerých otvorů v budově (okna, dveře). Utěsnit 

rámy dveří a oken lepící páskou, utěsnit všechny malé otvory, jako jsou klíčové dírky a 

otvory pro poštu. Všechny ostatní mezery, jako jsou mezery pod dveřmi, lze utěsnit mokrou 

látkou. [14] 
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 Dýchací cesty si chraňte pomocí ochranné roušky, případně navlhčeným kusem 

látky, který si upevněte k obličeji. Oči si lze chránit pomocí uzavřených brýlí, s uzavřenými 

větracími průduchy (potápěčské, lyžařské brýle). V případě nouze lze využít igelitový sáček, 

který upevníme nad nosem. Povrch těla si chraňte oděvem, čepicí a obuví. Vhodné je 

oblečení, které je odolné proti vodě, jako jsou pláštěnky, větrovky s kapucí, holinky. 

Oblečením musí být pokryto celé tělo, pokud můžete, tak použijte více vrstev oblečení. 

Použité oblečení, se kterým vyjdete na volné prostranství, již dále nepoužívejte, utěsněte je 

do pytle a pořádně se umyjte vodou. [14] 

4.3 Znalost zásad pro evakuaci obyvatelstva 

 Evakuace jsou souhrnná opatření zabezpečující přemístění nebo přesun osob, 

věcných prostředků, popřípadě stanovených druhů hospodářského zvířectva z ohroženého 

prostoru na jiné území. Evakuace se dále rozděluje na evakuaci samovolnou, kdy proces není 

plně řízen a obyvatelstvo uniká dle svého vlastního uvážení a na evakuaci řízenou, kdy 

proces evakuace je plně řízen lidmi odpovědnými za evakuaci. Evakuaci osob má právo 

vyhlásit velitel zásahu složek IZS, starosta obce, nebo orgány krizového řízení. [14] 

  Osoby zdravotně postižené, které nezvládnou evakuaci bez asistence, si o ni zažádají 

na tísňové lince a vyvěsí na dveře nebo z okna bílou látku, čímž dávají na vědomí, že 

potřebují pomoc. O nařízené evakuaci bude obyvatelstvo informováno pomocí sdělovacích 

prostředků, nebo obvyklých informačních prostředků v dané obci. Především bude sděleno 

datum a čas začátku evakuace, následné informace se budou lišit podle zvolené možnosti 

evakuace: 

1) Evakuace vlastním vozidlem – trasa evakuace na místo dekontaminačního 

stanoviště a místo evakuačního a přijímacího střediska, které se nachází mimo ZHP 

EDU. 

2) Evakuace autobusy – čas a místo přistaveného autobusu a pokyny pro nástup do 

daných autobusů. [14] 

 Jestliže existuje možnost, že by mohla být vyhlášena evakuace, je důležité si připravit 

evakuační zavazadlo. Jako evakuační zavazadlo může posloužit jakýkoliv batoh, cestovní 

taška nebo kufr. Eavkuační zavazadlo by mělo obsahovat: 
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1) Všechny osobní doklady všech rodinných příslušníků (rodný list, OP, průkaz 

zdravotní pojištovny). 

2) Důležité dokumenty a šperky (pojistné smlouvy, cenné papíry, hotovost, kreditní 

karty). 

3) Léky a zdravotní pomůcky (brýle a hygienické potřeby). 

4) Oblečení a věci potřebné pro nouzové přespání (náhradní prádlo, karimatka, spací 

pytel, pláštěnka, pevná obuv). 

5) Mobilní telefon s nabíječkou, rádio a kapesní svítilnu. 

6) Balenou vodu a základní trvanlivé potraviny. [14] 

4.4 Obecné zásady první pomoci při radiační havárií 

 První pomoc lze definovat jako jednoduché účelné úkony a opatření, které při 

ohrožení zdraví člověka omezují rozsah a snižují důsledky tohoto ohrožení. V České 

republice je povinnen poskytnout první pomoc každý občan starší 18 let, jestliže nehrozí 

ohrožení jeho zdraví. Při všech možnostech rozptylu radioaktivních látek dochází k ozáření 

obyvatelstva a terénu, což vede u obyvatelstva dané oblasti k nemoci z ozáření. [6] 

 Poraněnému obyvatelstvu poskytneme první pomoc, dle obecných zásad první 

pomoci: 

 Zajištění bezpečnosti poraněnému, sobě i ostatním 

 Zjištění základních životních funkcí (vědomí, dýchání, krevní oběh) a zastavení 

krvácení 

 Zavoláme na linku 155 nebo 112 

 V případě bezvědomí uvolníme postiženému dýchací cesty, v případě vědomí 

zjistíme jeho stav 

 V případě potřeby zahájení resuscitace do doby příjezdu ZZS 

 Před umělým dýcháním z úst do úst je nutné odmořit postiženému ústa 

nekontaminovanou vodou. V případě použití obvazu a škrtidel, vždy přikládat přes oděv. 

V případě, že leží postižený v zamořeném prostoru, nasadíme mu improvizovanou roušku 

z tkaniny a postiženého přikryjeme pláštěnkou. Po poskytnutí nezbytné první pomoci 

raněného přemístníme mimo zamořený prostor. [6]  
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5 Výměna informací mezi provozovatelem zařízení a veřejnou 

správou a následný přenos zásadních informací k obyvatelstvu 

 Tuto kapitolu lze rozdělit do dvou oblastí. Na výměnu a přenos informací při 

normálním provozu JE Dukovany a na výměnu a přenos informací v případě vzniku MU. 

5.1 Prevence a informovanost 

 JE Dukovany vydává a zdarma následně rozdává do všech domácností v ZHP 

kalendář s příručkou pro ochranu obyvatelstva, která je schvalována SÚJB. JE Dukovany 

také spolupracuje se starosty obcí ze ZHP, vybraní starostové jsou členy OBK a jsou 

pravidelně informováni o chodu a stavu JE Dukovany a získané informace dále šíří mezi 

ostatní starosty a občany obcí. JE Dukovany má také zřízeno informační středisko na EDU, 

které je hojně navštěvováno školními exkursemi a různými zájezdy a občany, nejen z okolí 

EDU. Nedílnou součástí prevence jsou cvičení havarijní připravenosti, které neprobíhají 

pouze v JE Dukovany, ale jendou za 3 roky je prováděno cvičení (tzv. „ZÓNA“), do kterého 

jsou zapojeny nejen složky IZS, krizové štáby krajů a obcí, ale také smaotné obyvatelstvo. 

Tyto součinnostní cvičení jsou organizována GŘ HZS ČR. [19] 

5.2 V případě mimořádné události 

 Pro zajištění varování obyvatelstva se využívá integrovaného systému tvořeného 

infrastrukturou celostátního systému varování obyvatelstva GŘ HZS ČR a koncovými prvky 

v ZHP. Varování obyvatelstva v zóně havarijního plánování je prováděno na základě 

rozhodnutí směnového inženýra, respektive velitele havarijního štábu bezprostředně po 

neprodleném vyrozumění dotčených orgánů státní správy a SÚJB o vzniku MU. Směnový 

inženýr, případně velitel havarijního štábu vydá požadavek ke spuštění systému varování 

obyvatelstva v zóně havarijního plánování prostřednictvím KOPIS HZS kraje Vysočina. V 

případě nemožnosti předání informace, nebo nemožnosti spuštění sirén v ZHP z příslušného 

KOPIS HZS, vydá směnový inženýr, případně velitel havarijního štábu příkaz ke spuštění 

varovacího systému ze záložního zadávacího pracoviště na JE. [19] 
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 Součástí systému varování obyvatelstva v ZHP je i odvysílání varovacích nahrávek 

v Českém rozhlase a v České televizi, které je smluvně ošetřeno. Postup vyrozumívání 

dotčených starostů obcí o spuštění sirén v ZHP JE je uveden ve Vnějším havarijním plánu. 

Tento postup slouží i pro potřeby odeslání doplňkových informací a požadavků na manuální 

spuštění sirén v případech výpadku dálkového radiového ovládání národního systému 

varování. [19] 

 

Obrázek č.  2  Schéma zpuštění sirén z pracoviště KOPIS HZS, upraveno dle [19] 
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6 Radiační ochrana a informovanost obyvatelstva v ZHP EDU v 

legislativě ČR 

 Každý subjekt, který využívá zdrojů ionizujícího záření, je povinnen se řídit velmi 

rozpracovanou a rozsáhlou jadernou legislativou. Legislativa pro tuto oblast zahrnuje zákon 

č. 18/1997 sb. o mírovém využívání atomové energie a ionizujícího záření a dalších 23 

prováděcích právních předpisů ve formě vyhlášek a 2 ve formě nařízení vlády. Legislativa 

je průběžně novelizována a zahrnuje veškeré oblasti bezpečného provozu jaderných zařízení. 

Česká legislativa reflektuje požadavky EU a plně splňuje požadavky Mezinárodní agentury 

pro jadernou bezpečnost a OECD. [15] 

6.1 Radiační ochrana 

 Zákon č. 18/1997 Sb. o mírovém využívání atomové energie a ionizujícího záření. 

 Vyhláška č. 146/1997 Sb. stanovující činnosti, které mají bezprostřední vliv na jadernou 

bezpečnost, činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany, požadavky na 

kvalifikaci, odbornou přípravu a způsob ověřování zvláštní odborné způsobilosti. 

 Vyhláška č. 106/1998 Sb. o zajištění jaderné bezpečnosti a radiační ochrany jaderných 

zařízení při jejich uvádění do provozu a při jejich provozu. 

 Vyhláška č. 195/1999 Sb. o požadavcích na jaderná zařízení, k zajištění jaderné 

bezpečnosti, radiační ochrany a havarijní připravenosti.  

 Vyhláška č. 307/2002 Sb. o radiační ochraně. 

 Vyhláška č. 318/2002 Sb. o podrobnostech k zajištění havarijní připravenosti jaderných 

zařízení a pracovišť se zdroji ionizujícího záření a o požadavcích na obsah vnitřního 

havarijního plánu a havarijního řádu. 

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

6.2 Informování obyvatelstva 

 Zákon č. 18/1997 Sb. o mírovém využívání atomové energie a ionizujícího záření. 

 Zákon č. 239/2000 Sb. o IZS, který řeší způsob a odpovědnost za varování občanů. 

 Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020, která stanovuje 

jakým způsobem se provozovatel jaderného zařízení podílí na připravenosti obyvatelstva. 
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7 Cíl a hypotéza práce 

7.1 Cíl práce 

 Cílem mé bakalářské práce na téma „Studie úrovně informování obyvatelstva 

v krizové situaci“ pomocí sběru dotazníků jsou tyto body: 

1. Zjistit úroveň informovanosti obyvatelstva v zóně havarijného plánování JE 

Dukovany, týkající se vzniku mimořádné události v této jaderné elektrárně, která by 

ohrožovala zdraví a životy obyvatel v této oblasti. 

2. Na základě výsledků studie zjistit rizikovou skupinu obyvatelstva, která má 

nedostatek informací v dané problematice. 

3. Na základě výsledků studie navrhnout opatření pro danou rizikovou skupinu, pro 

zlepšení zjištěné situace. 

7.2 Hypotéza 

 Občané v zóně havarijního plánování EDU nemají dostatečné znalosti k činnostem a 

chování při vzniku radiační havárie v EDU. 

 Občané spadající do věkového rozmezí 12-18 let a do věkového rozmezí 61 a více 

let, budou mít nízké znalosti této problematiky a jejich přístup k daným informacím bude 

omezený. 
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8 Metodika zpracování studie 

 Teoretická část mé bakalářské práce se zabývá informovaností obyvatelstva v ZHP 

EDU týkající se informací, které jsou nezbytné pro překonání MU v JE Dukovany a jejich 

dostupnosti pro obyvatelstvo v různých věkových skupinách. V praktické části mé 

bakalářské práce se věnuji studii informovanosti obyvatelstva, jejimž cílem je zjistit úroveň 

znalostí obyvatelstva v ZHP EDU a určit problematické věkové skupiny, které mají 

nedostatečný přístup k daným informacím. Podklady této studie byly získány pomocí 

anonymních dotazníků v tištěné i elektronické podobě. Při zpracovávání bakalářské práce 

bylo využíváno především tištěných a internetovách zdrojů, uvedených v seznamu literatury. 

Jednalo se především o legislativu týkající se dané problematiky, příručky JE Dukovany a 

odbornou literaturu. 

8.1 Struktura dotazníku a sběr dat 

 Dotazník zaměřený na znalosti chování obyvatelstva při vzniku MU na zařízení JE 

Dukovany tvoří celkem 16 otázek. U 13 otázek měl respondent na výběr z 3-4 předem 

předdefinovaných odpovědí, u 3 otázek musel respondent odpověďět vlastními slovy. 

Dotazníky byly anonymní, aby respondenti mohli co nejpřesněji vyjádřit svůj názor na danou 

otázku. 

Dotazník byl rozdělen do 4 částí:  

 Obecné informace o varování obyvatelstva 

 Činnost obyvatelstva při vzniku MU a sebeochrana 

 Dostupnost informací a jejich využití 

 Všeobecné otázky 

 Dotazníkové šetření probíhalo v měsících únor a březen. U tištěné formy dotazníku 

probíhal sběr dotazníků od 20. 2. 2015 do 27. 3. 2015, kdy na něj odpovědělo 309 

respondentů s návratností 91,5%. U internetové formy dotazníku probíhal sběr dotazníků od 

15. 2. 2015 do 25. 3. 2015, kdy na něj odpovědělo 239 respondentů s návratností 72%. 

Ve věkové skupině 12-18 let, bylo 72% dotazovaných respondentů žáky 8. a 9. tříd 

ZŠ Hrotovice a ZŠ Rouchovany. Celkový počet respondentů je 548. 
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8.2 Rozdělení obyvatelstva do skupin dle věku 

Obyvatelstvo bylo rozděleno do následujících 4 věkových skupin: 

 12-18 let 

 19-30 let 

 31-60 let 

 61 a více let 

 U první skupiny bylo věkové rozpětí stanoveno na 12-18 let, a to z toho důvodu, aby 

byla zjištěna informovanost obyvatelstva u dětí navštěvujících základní a střední školy, které 

ještě nedovršily dospělosti, tedy věku 18 let. Této věkové skupiny by se měla týkat 

především preventivně-výchovná činnost na školách, kde by se jim mělo dostat všech 

potřebných informací k dané problematice. 

 U druhé skupiny bylo věkové rozpětí stanoveno na 19-30 let, a to z toho důvodu, aby 

byla zjištěna informovanost obyvatelstva u dospělých navštěvujících ještě vysoké školy a 

dospělých, kteří v tomto věku začínají zakládat rodiny a začínají se o bezpečnost více 

zajímat. 

 U třetí skupiny bylo věkové rozpětí stanoveno na 31-60 let, a to z toho důvodu, aby 

byla zjištěna informovanost obyvatelstva u dospělých, kteří již mají své rodiny a pravidelně 

v dané oblasti chodí do svého zaměstnání. 

 U čtvrté skupiny bylo věkové rozpětí stanoveno na 61 a více let, a to z toho důvodu, 

aby byla zjištěna informovanost obyvatelstva u seniorů, kteří jsou již z velké části fyzicky 

indisponováni a v drtivé většině případů nemají přístup k tolika zdrojům informací, například 

k internetu. 
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9 Výsledky studie informovanosti 

Otázka č. 1 – Víte, kolik máme varovných signálů pro obyvatelstvo v ČR? 

 Otázkou se zjišťovalo, zda obyvatelstvo ví, kolik varovných signálů pro obyvatelstvo 

v ČR máme. Na výběr měli dotazování ze 4 předdefinovaných odpovědí. 

 

Graf č. 1  Vyhodnocení otázky č. 1 [vlastní graf] 

 Správně na tuto otázku odpovědělo 25,5% dotazovaných respondentů, kteří jako 

svrávnou odpověď označili možnost 1 varovný signál, tedy že máme v ČR jen jeden varovný 

signál pro obyvatelstvo, kterým je „Všeobecná výstraha“. Další signály používané v ČR jsou 

pouze pro profesionály a nejsou určeny pro veřejnost. Možnost 2 varovné signály označilo 

12,6% dotazovaných respondentů. Možnost 3 varovné signály označilo 53,6% dotazovaných 

respondentů. Možnost 4 varovné signály zaškrtlo 8,3% dotazovaných respondentů. 

 Dle věkových skupin nejlépe odpovídali lidé starší 61, kterých na tuto otázku 

odpovědělo správně 40% dotázaných respondentů v této věkové skupině. Věkové skupiny 

19-30 let a 31-60 let dosáhly téměř stejného výsledku, kdy z věkové skupiny 19-30 let 

správně odpovědělo 28% dotázaných respondentů z dané věkové skupiny a z věkové 

skupiny 31-60 let správně odpovědělo 25% dotázaných respondentů z dané věkové skupiny. 

Nejhůře na danou otázku odpovídala věková skupina 12-18 let, kdy správně odpovědělo 

pouze 8% dotazovaných respondentů z dané věkové skupiny. 
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Otázka č. 2 – Víte, co znamená kolísavý tón sirény v délce 140 sekund? 

 Otázkou se zjišťovalo, zda obyvatelstvo dokáže rozpoznat druhy sirén existující 

v ČR, především „Všeobecnou výstrahu“. Na výběr měli dotazování ze 3 předdefinovaných 

odpovědí. 

 

Graf č. 2  Vyhodnocení otázky č. 2 [vlastní graf] 

 Správně na tuto otázku odpovědělo 59,7 dotazovaných respondentů, kteří jako 

správnou odpověď označili možnost „Všeobecná výstraha“, která je kolísavý tón sirény 

trvající 140 sekund a zpravidla 3x opakovaný v tříminutových intervalech. Možnost 

„Požární poplach“ označilo 18,8% dotazovaných respondentů. Možnost „Zkouška sirén“ 

označilo 21,5% dotázaných respondentů.  

 Dle věkových skupin nejlépe odpovídali lidé starší 61 let a lidé ve věku 31-60 let, 

kteří dosáhli téměř stejného výsledku, kdy z věkové skupiny 61 a více let na otázku správně 

odpovědělo 74% dotázaných respondentů z dané věkové skupiny a z věkové skupiny 31-60 

let na otázku správně odpovědělo 68% dotázaných respondentů z dané věkové skupiny. 

Z věkové skupiny 19-30 let na danou otázku odpovědělo správně 52% dotázaných 

respondentů. Nejhůře na danou otázku odpovídala věková skupina 12-18 let, kdy správně 

odpovědělo 40% dotázaných respondentů z dané věkové skupiny. 
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Otázka č. 3 – Víte co udělat, když zazní „Všeobecná výstraha“? 

 Otázkou se zjišťovalo, zda obyvatelstvo má informace a ví o činnostech, které by 

mělo neodkladně udělat v případě vyhlášení „Všeobecné výstrahy“. Na tuto otázku, zda ví 

co za činnosti provést, mohli dotazovaní odpovídat pomocí 4 předdefinovaných odpovědí. 

 

Graf č. 3  Vyhodnocení otázky č. 3 [vlastní graf] 

 Kladně, tedy že buď vědí, nebo téměř vědí, jak se zachovat při zaznění „Všeobecné 

vystrahy“ odpovědělo 77,6% všech dotázaných respondentů. Záporně, tedy že téměř neví, 

nebo že vůbec neví, jak se zachovat při zaznění „Všeobecné výstrahy“ odpovědělo 22,4% 

dotázaných respondentů.  

 Dle věkových skupin na danou otázku, že vědí, nebo že téměř vědí, jak se zachovat 

při zaznění „Všeobecné výstrahy“ odpovědělo 89% dotázaných respondentů z věkové 

skupiny 61 a více let, 81% dotázaných respondentů z věkové skupiny 31-60 let, 

72% dotázaných respondentů z věkové skupiny 19-30 let a 65% dotázaných respondentů 

z věkové skupiny 12-18 let. Podle výsledků lze říci, že nejlépe informovaní jsou obyvatelé 

starší 61 let, zatímco z obyvatelstva ve věku 12-18 let odpovědělo kladně 65% dotázaných 

respondentů. 
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Otázka č. 4 – Víte, co je radioaktivita a jak se před ní chránit? 

 Otázkou se zjišťovalo, zda obyvatelstvo ví co je radioaktivita a jakým způsobem se 

před ní lze chránit. Na tuto otázku mohli dotazovaní odpovídat pomocí 4 předdefinovaných 

odpovědí. 

 

Graf č. 4  Vyhodnocení otázky č. 4 [vlastní graf] 

 Kladně, tedy že buď vědí, nebo téměř vědí co je radioaktivita a jak se před ní případně 

chránit odpovědělo 88,3% všech dotázaných respondentů. Záporně, tedy že téměř neví, nebo 

že vůbec neví co je radioaktivita a jak se před ní případně chránit odpovědělo 11,7% 

dotázaných respondentů. Radioaktivita je samovolná přeměna jader nestabilních nuklidů, při 

níž vzniká ionizující záření, které má vlastnost pronikat hmotou. 

 Dle věkových skupin na danou otázku, že vědí, nebo že téměř vědí co je radioaktivita 

a jak se před ní případně chránit odpovědělo 94% dotázaných respondentů z věkové skupiny 

61 a více let, 92% dotázaných respondentů z věkové skupiny 19-30 let, 90% dotázaných 

respondentů z věkové skupiny 31-60 let a 76% dotázaných respondentů z věkové skupiny 

12-18 let. Podle výsledků lze říci, že nejlépe informovaní v této oblasti jsou téměř všichni 

obyvatelé starší 18 let, kdy 92% z dozázaných respondentů starších 18 let vědí, co je 

radioaktivita a jak se před ní chránit.  
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Otázka č. 5 – Víte, kde Vám budou poskytnuty informace při vzniku radiační havárie? 

 Otázkou se zjišťovalo, zda obyvatelstvo má dostatek informací o tom, kde mu 

v případě radiační havárie budou poskytnuty informace o situaci a k činnostem k řešení dané 

situace. Na otázku mohli dotazovaní odpovídat pomocí 3 předdefinovaných odpovědí. 

 

Graf č. 5  Vyhodnocení otázky č. 5 [vlastní graf] 

 Většina dotazovaných respondentů by informace při vzniku radiační havárie 

následně hledali ve Veřejných sdělovacích prostředcích, konkrétně 75,5% všech 

dotazovaných. Na obecním úřadě by se dožadovalo dodatečných informací o nastálé situaci 

a dalších doporučených postupech 15,9% dotázaných respondentů. Na příchod příslušníka 

HZS, který by daným osobám dále sdělit informace o nastalé situaci a dalších doporučených 

postupech, by čekalo 8,6% dotázaných respondentů. 

 Dotázaní respondenti ve věku 12-18 let by v 56% hledali informace ve veřejných 

sdělovacích prostředcích, v 21% na obecních úřadech a v 24% by vyčkali na 

příchod příslušníka HZS. Dotázaní respondenti ve věku 19-30 let by v 70% hledali 

informace ve veřejných sdělovacích prostředcích, v 18% na obecních úřadech a v 11% by 

vyčkali na příchod příslušníka HZS. Dotázaní respondenti ve věku 31-60 let by v 83% 

hledali informace ve veřejných sdělovacích prostředcích, v 15% na obecních úřadech, 

a ve 2% by vyčkali na příchod příslušníka HZS. Dotázaní respondenti ve věku 61 a více let 

by v 87% hledali informace ve veřejných sdělovacích prostředcích, v 11% na obecních 

úřadech a ve 2% by vyčkali na příchod příslušníka HZS. 
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Otázka č. 6 – Víte, jak zabezpečit byt v případě radiační havárie? 

 Otázkou se zjišťovalo, zda obyvatelstvo je dostatečně informováno o možnostech, 

jak zajistit svůj byt v případě vzniku radiační havárie. Na tuto otázku, zda ví, jak zabezpečit 

byt v případě radiační havárie, mohli dotazovaní odpovídat pomocí 4 předdefinovaných 

odpovědí. 

 

Graf č. 6  Vyhodnocení otázky č. 6 [vlastní graf] 

 Kladně, tedy že buď vědí, nebo téměř vědí, jak zabezpečit byt v případě radiační 

havárie odpovědělo 68,2% všech dotázaných respondentů. Záporně, tedy že téměř neví, nebo 

že vůbec neví, jak zabezpečit byt v případě radiační havárie odpovědělo 31,8% dotázaných 

respondentů.  

 Dle věkových skupin na danou otázku, že vědí, nebo že téměř vědí, jak zabezpečit 

byt v případě radiační havárie odpovědělo 96% dotázaných respondentů z věkové skupiny 

61 a více let, 78% dotázaných respondentů z věkové skupiny 31-60 let, 61% dotázaných 

respondentů z věkové skupiny 19-30 let a 33% dotázaných respondentů z věkové skupiny 

12-18 let. Podle výsledků lze říci, že nejlépe informovaní jsou obyvatelé starší 61 let, kdy 

96% z nich odpovědělo kladně, zatímco z obyvatelstva ve věku 12-18 let odpovědělo kladně 

pouze 33% dotázaných respondentů. 
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Otázka č. 7 – Víte co udělat, když bude nařízena neodkladná evakuace? 

 Otázkou se zjišťovalo, zda obyvatelstvo je dostatečně informováno o činnostech, 

které je nezbytné provést v případě, že bude nařízena neodkladná evakuace. Na otázku mohli 

dotazovaní odpovídat pomocí 4 předdefinovaných odpovědí. 

 

Graf č. 7  Vyhodnocení otázky č. 7 [vlastní graf] 

 Kladně, tedy že buď vědí, nebo téměř vědí, co udělat, když bude nařízena neodkladná 

evakuace, odpovědělo 87,4% všech dotázaných respondentů. Záporně, tedy že téměř neví, 

nebo že vůbec neví, co udělat, když bude nařízena neodkladná evakuace, odpovědělo 12,6% 

dotázaných respondentů.  

 Dle věkových skupin na danou otázku, že vědí, nebo že téměř vědí, co udělat, když 

bude nařízena neodkladná evakuace, odpovědělo 96% dotázaných respondentů z věkové 

skupiny 61 a více let, 91% dotázaných respondentů z věkové skupiny 31-60 let, 83% 

dotázaných respondentů z věkové skupiny 19-30 let a 78% dotázaných respondentů z věkové 

skupiny 12-18 let. 
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Otázka č. 8 – Víte, po jaké silnici a na jaké místo se evakuovat z místa Vašeho bydliště, 

v případě nařízení evakuace? 

 Otázkou se zjišťovalo, zda obyvatelstvo ví, po jaké silnici a na jaké místo se 

evakuovat z místa jejich bydliště, v případě nařízení evakuace. Dotazovaní na tuto otázku 

mohli odpovídat „ano“ nebo „ne“, v případě odpovědí „ano“ museli do kolonky vyplnit 

cílové místo evakuace, stanovené pro jejich vesnici, pro ověření jejich odpovědi. 

 

Graf č. 8  Vyhodnocení otázky č. 8 [vlastní graf] 

 Kladně na tuto otázku odpovědělo 32,3% dotázaných respondentů. Záporně tedy 

odpovědělo 67,7% dotázaných respondentů. 14,6% respondentů se domnívalo, že ví kam se 

v případě nařízení evakuace evakuovat, ale jejich odpověď na konkrétní cílové místo byla 

špatná, tudíž jejich odpověď byla vyhodnocena záporně. 

 Dotázaní respondenti ve věku 61 a více let v 47% věděli, na jaké cílové místo se 

v případě evakuace ze své obce evakuovat. Dotázaní respondenti ve věku 19-30 let a 31-60 

let odpověděli na tuto otázku s téměř stejnou úspěšností, kdy u obyvatel ve věku 19-30 let 

odpovědělo správně 33% dotázaných respondentů a u obyvatel ve věku 31-60 let odpovědělo 

správně 32% dotázaných respondentů. Nejhoršího výsledku dosáhli dotazovaní respondenti 

ve věku 12-18 let, kdy na danou otázku správně odpovědělo pouze 16% z nich. 
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Obrázek č. 9 – Víte, co má obsahovat evakuační zavazadlo? 

 Otázkou se zjišťovalo, zda má obyvatelstvo dostatek informací o tom, co by mělo 

obsahovat evakuační zavazadlo, které by si obyvatelstvo bralo sebou v případě nařízení 

evakuace. Na otázku mohli respondenti odpovídat pomocí 4 předdefinovaných odpovědí. 

 

Graf č. 9  Vyhodnocení otázky č. 9 [vlastní graf] 

 Kladně, tedy že buď vědí, nebo téměř vědí, co má obsahovat evakuační zavazadlo, 

odpovědělo 72,8% všech dotázaných respondentů. Záporně, tedy že téměř neví, nebo že 

vůbec neví, co má obsahovat evakuační zavazadlo, odpovědělo 27,2% dotázaných 

respondentů.  

 Dle věkových skupin na danou otázku, že vědí, nebo že téměř vědí, co má obsahovat 

evakuační zavazadlo, odpovědělo 94% dotázaných respondentů z věkové skupiny 61 a více 

let, 77% dotázaných respondentů z věkové skupiny 31-60 let, 67% dotázaných respondentů 

z věkové skupiny 19-30 let a 50% dotázaných respondentů z věkové skupiny 12-18 let. 

Nejhoršího výsledku dosáhlo obyvatelstvo spadající do věkové skupiny 12-18 let, kdy 50% 

dotázaných respondentů neví, co má obsahovat evakuační zavazadlo. 
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Otázka č. 10 – Víte, co jsou prostředky improvizované ochrany? 

 Otázkou se zjišťovalo, zda obyvatelstvo ví, co jsou prostředky improvizované 

ochrany, při vzniku radiační havárie na zařízení EDU. Dotázaní respondenti mohli odpovídat 

pomocí 4 předdefinovaných odpovědí. 

 

Graf č. 10  Vyhodnocení otázky č. 10 [vlastní graf] 

 Kladně, tedy že buď vědí, nebo téměř vědí, co jsou prostředky improvizované 

ochrany, odpovědělo 56,8% všech dotázaných respondentů. Záporně, tedy že téměř neví, 

nebo že vůbec neví, co jsou prostředky improvizované ochrany, odpovědělo 43,2% 

dotázaných respondentů.  

 Dle věkových skupin na danou otázku, že vědí, nebo že téměř vědí, co jsou 

prostředky improvizované ochrany, odpovědělo 68% dotázaných respondentů z věkové 

skupiny 31-60 let, 58% dotázaných respondentů z věkové skupiny 61 a více let, 52% 

dotázaných respondentů z věkové skupiny 19-30 let a 46% dotázaných respondentů z věkové 

skupiny 12-18 let. Nejhoršího výsledku dosáhlo obyvatelstvo spadající do věkové skupiny 

12-18 let a 19-30 let, kdy téměř polovina dotázaných respondentů z daných věkových skupin 

neví, co jsou prostředky improvizované ochrany. 
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Otázka č. 11 – Víte, jak se improvizovaně chránit při radiační havárii? 

 Otázkou se zjišťovalo, zda obyvatelstvo má dostatek informací o tom, jak se 

improvizovaně chránit v případě vzniku radiační havárie. Tato otázka má propojení 

s otázkou č. 10, výsledky by měly být tedy podobné. Dotázaní respondenti mohli na danou 

otázku odpovídat pomocí 4 předdefinovaných odpovědí. 

 

Graf č. 11  Vyhodnocení otázky č. 11 [vlastní graf] 

 Kladně, tedy že buď vědí, nebo téměř vědí, jak se improvizovaně chránit při radiační 

havárii, odpovědělo 65,3% všech dotázaných respondentů. Záporně, tedy že téměř neví, 

nebo že vůbec neví, jak se improvizovaně chránit při radiační havárii, odpovědělo 34,7% 

dotázaných respondentů.  

 Dle věkových skupin na danou otázku, že vědí, nebo že téměř vědí, jak se 

improvizovaně chránit při radiační havárii, odpovědělo 78% dotázaných respondentů 

z věkové skupiny 31-60 let, 71% dotázaných respontentů z věkové skupiny 61 a více let, 

62% dotázaných respondentů z věkové skupiny 19-30 let a 48% dotázaných respondentů 

z věkové skupiny 12-18 let. Nejhoršího výsledku dosáhlo obyvatelstvo spadající do věkové 

skupiny 12-18 let, kdy 52% dotázaných respondentů neví, jak se improvizovaně chránit při 

radiační havárii. Na tuto otázku odpovědělo kladně v průměru o 10% více dotázaných 

respondentů z každé věkové skupiny, než na předešlou otázku č. 10. Pouze u věkové skupiny 

dotázaných respondentů 12-18, byly výsledky obou otázek téměř totožné. 
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Otázka č. 12 – Dostáváte od skupiny ČEZ kalendář s příručkou a čtete ho každý rok? 

 Otázkou bylo zjišťováno, zda dotázaní respondenti dostávají od skupiny ČEZ 

kalendář s příručkou a zda ho následně čtou každý rok. Dotázaní respondenti mohli na danou 

otázku odpovídat pomocí 3 předdefinovaných odpovědí. 

 

Graf č. 12  Vyhodnocení otázky č. 12 [vlastní graf] 

 79,4% všech dotázaných respondentů odpovědělo, že dostávají kalendář s příručkou 

od skupiny ČEZ. 20,6% dotázaných respondentů odpovědělo, že kalendář s příručkou od 

skupiny ČEZ nedostávají. Ze všech dotázaných respondentů, kteří odpověděli, že kalendář 

s příručkou od skupiny ČEZ dostávají, následně 57% z nich kalendář také čte každý rok a 

43% kalendář nečte vůbec. 

 Dotázaní respondenti ve věku 61 a více let v drtivé většině kalendář dostávají a čtou, 

konkrétně 83% dotázaných respondentů kalendář dostává a čte, 4% dotázaných respondentů 

kalendář dostává a nečte a 13% dotázaných respondentů kalendář nedostává. Ve věku 31-60 

let kalendář dostává a čte 47% dotázaných respondentů, 28% dotázaných respondentů 

kalendář dostává a nečte a 25% dotázaných respondentů kalendář údajně nedostává. 

Dotázaní respondenti spadající do věkových skupin 12-18 let a 19-30 let dosáhli v této otázce 

téměř stejných výsledků. U respondentů spadajících do věkových skupin 12-18 let 25% 

respondentů kalendář čte, 57% respondentů kalendář nečte a 17% respondentů kalendář 

nedostává. U respondentů spadajících do věkové skupiny 19-30 let 20% respondentů 

kalendář čte, 52% respondentů kalendář nečte a 28% respondentů kalendář nedostává. 
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Otázka č. 13 – Jsou nějaké informace, které nejsou do příručky zařazeny, ale Vy je 

považujete za důležité a chcete, aby v ní byly obsaženy? 

 Otázkou bylo zjišťováno, zda obyvatelstvo v ZHP by chtělo kalendář s příručkou od 

skupiny ČEZ doplnit o nějaké informace, které považují za důležité a v příručce zatím nejsou 

obsaženy. Drtivá většina všech dotázaných respondentů ze všech věkových skupin by 

příručku o žádné další informace nerozšířilo, nebo neví, co se v příručce píše, jelikož 

kalendář s příručkou nečtou. Ostatní respondenti chtěli příručku rozšířit především o 

telefonní čísla, na která by se mohli obrátit například pro pomoc při evakuaci. Mnoho 

dotázaných respondentů spadajících do věkových skupin 31-60 let a 61 a více let by uvítala, 

kdyby informace týkající se této problematiky, byly zařazeny a vydávány ve zpravodaji dané 

obce. 
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Otázka č. 14 – Místo Vašeho bydliště? Bydlíte v ZHP EDU? 

 Otázkou bylo zjišťováno místo bydliště respondentů a zda vědí, zda patří do ZHP 

EDU. Na otázku dotazovaní respondenti odpovídali pomocí 2 předdefinovaných odpovědí. 

 

Graf č. 13  Vyhodnocení otázky č. 14a [vlastní graf] 

 87,2% všech dotázaných respondentů ví, že bydlí v ZHP EDU. 12,8% všech 

dotázaných respondentů ze všech věkových skupin neví, že bydlí v ZHP EDU. Počty 

dotázaných respondentů z konkrétních vesnic je znázorněn pomocí grafu č. 14.  

 

Graf č. 14  Vyhodnocení otázky č. 14b [vlastní graf] 
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Otázka č. 15 – Jste muž nebo žena? 

 Otázkou bylo zjišťováno, zda dotazovaní respondenti jsou mužského nebo ženského 

pohlaví. 

 

Graf č. 15  Vyhodnocení otázky č. 15 [vlastní graf] 

 52% všech dotazovaných respondentů byli muži a 48% všech dotazovaných 

respondentů byly ženy. 

 Dle věkových skupin: 

 12-18 let – 54% mužů a 46% žen 

 19-30 let – 48% mužů a 52% žen 

 31-60 let – 51% mužů a 49% žen 

 61 a více let – 55% mužů a 45% žen 
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Otázka č. 16 – Do jaké věkové skupiny patříte? 

 Následující graf znázorňuje, jaký byl procentuální podíl jednotlivých věkových 

skupin ze všech dotazovaných respondentů. 

 

Graf č. 16  Vyhodnocení otázky č. 16 [vlastní graf] 

 Z celkového počtu 548 dotázaných respondentů spadalo 23% dotázaných 

respondentů do věkové skupiny 12-18 let, 22% dotázaných respondentů do věkové skupiny 

19-30 let, 29% dotázaných respondentů do věkové skupiny 31-60 let a 26% dotázaných 

respondentů do věkové skupiny 61 a více let. 
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10 Zhodnocení stavu informovanosti 

10.1 Určení rizikové skupiny obyvatelstva 

 Dle výsledků studie jsem stanovil dvě rizikové skupiny obyvatelstva: 

 12-18 let 

 19-30 let 

 Věková skupina 12-18 let odpovídala na mnou zadané otázky s průměrnou 

úspěšností 50% a věková skupiny 19-30 let odpovídala na mnou zadané otázky s průměrnou 

úspěšností 63%. V mnoha otázkách dopadly tyto dvě věkové skupiny nejhůře a správnost 

jejich odpovědí se pohybovala pod hranicí 50%. 

 Moje hypotéza se potvrdila jen z části, u věkové skupiny 12-18 let se potvrdila 

nedostatečná informovanost obyvatelstva, ale u věkové skupiny 61 a více let se 

předpokládaná nízká informovanost nepotvrdila. Věková skupina 61 a více let naopak ve 

studii dosáhla nejlepší informovanosti ze všech věkových skupin, dle mého názoru hlavně 

díky tomu, že dle studie 83% dotázaných respondentů, patřících do této věkové skupiny čte 

každý rok kalendář s příručkou od skupiny ČEZ. 

10.2 Opatření pro zlepšení stavu 

 Zlepšení informovanosti pro věkovou skupinu 12-18 let vidím především ve zlepšení 

preventivně-výchovné činnosti na základních školách a v zavedení povinného předmětu na 

základních školách, ve kterém by se vyučovala daná problematika a všechny aspekty 

bezpečnosti. Tyto opatření by dle mého názoru v dlouhodobém horizontu zlepšily úroveň 

informovanosti obyvatelstva ve věkové skupině 12-18 let, ale také ve všech následujících 

věkových skupinách, včetně věkové skupiny 19-30 let. 

 Jako další opatření bych navrhoval zařazení určité oblasti, týkající se bezpečnosti a 

připravenosti obyvatelstva na vznik mimořádné události, do zpravodajů daných měst a obcí, 

nacházejících se v ZHP EDU, jelikož zpravodaj města či obce čte téměř každý obyvatel 

obce. Něco podobného, co již provozuje kraj Vysočina ve svém krajském zpravodaji, viz 

přílohy 1-3. 
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 Jako další možností pro zlepšení informovanosti obyvatelstva v této oblasti bych 

viděl vytvoření jednotného webu, obsahujícího všechny materiály a všechny potřebné 

informace a postupy při vzniku mimořádné události, včetně radiační havárie. Součástí webu 

by mohla být i interaktivní zábavná část, určená pro věkovou skupinu 12-18 let, skládající 

se ze zábavných videí, postupů a informací o dané tématice v zábavné formě a třeba i 

z několika testů, seskládaných z informací nacházejících se na daném webu. 
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Závěr 

 Využívání jaderné energie je součástí mnoha vyspělých států. Nároky na množství 

elektrické energie k našim potřebám stále stoupají a zatím neexistuje žádný lepší zdroj 

energie, než jaderné elektrárny, který by byl zároveň tak efektivní a tak šetrný k životnímu 

prostředí. Alternativní zdroje nemají v České republice ideální podmínky pro výrobu 

energie, proto vidím budoucnost české energetiky nadále ve využití jaderných elektráren 

k výrobě elektřiny. Další věcí jsou tisíce pracovních míst, které využívání jaderné energie 

v České republice vytváří pro obyvatelstvo v daných krajích. JE Dukovany pokryje přibližně 

20% roční spotřeby elektrické energie v ČR. 

 Cílem této bakalářské práce bylo zjistit aktuální stav informovanosti obyvatel, 

stanovit rizikové věkové skupiny obyvatelstva a následně navrhnout opatření pro zlepšení 

informovanosti daných rizikových skupin obyvatelstva. Cíle této práce byly splněny a 

hypotéza této práce byla částečně potvrzena. V hypotéze jsem předpokládal, že nejméně 

informované budou věkové skupiny obyvatelstva 0-18 let a 61 a více let. Nízká míra 

informovanosti u věkové skupiny 0-18 let byla potvrzena, kdy tato věková skupina 

odpovídala s průměrnou úspěšností (správných či kladných) odpovědí 50%. Naopak u 

věkové skupiny 61 a více let byla míra informovanosti ze všech zkoumaných věkových 

skupin nejvyšší, což přisuzuji především tomu, že 83% dotázaných z této věkové skupiny 

čte kalendář s příručkou od skupiny ČEZ. Jako druhá nedostatečně informovaná skupina 

byla vyhodnocena věková skupina 19-30 let, která odpovídala s průměrnou úspěšností 

(správných či kladných) odpovědí 63%. Vypovídajícím faktem o neinformovanosti těchto 2 

věkových skupin mohou být také otázky, kde tyto 2 věkové skupiny měly procento 

správných či kladných odpovědí pod 50%. Nejvíc překvapující byla pro mě neznalost těchto 

2 věkových skupin v otázkách č. 2, č. 6, č. 8 a č. 11.  Tedy jakým tónem se vyznačuje 

„Všeobecná výstraha“, jakým způsobem při radiační havárii zajistit byt, na jaké cílové místo 

se z dané obce evakuovat nebo jak se případně improvizovaně chránit. 

 Jako jednu z možných a zároveň dle mého názoru i nejméně nákladnou možností pro 

zlepšení informovanosti obyvatelstva v ZHP EDU, ale i po celém území ČR, vidím 

v zařazení a následném vydávání těchto informací ve zpravodajích daných měst a obcí. 

Ideální příklad vidím v obsahu zpravodaje v Kraji Vysočina (viz příloha 1-3), 



48 

 

kde je této problematice věnováno vždy 1-2 strany. Jediný rozdíl bych viděl v druhu 

zveřejňovaných informací. Informace v obcích nacházejících se v ZHP EDU by měly být 

směřovány spíše ke vzniku  radiační havárie a následné ochraně obyvatelstva. O této 

možnosti předání informací se také vyjádřilo několik dotázaných respondentů.  

 Mnou zpracovaná Studie informovanosti obyvatelstva v zóně havarijního plánování 

Jaderné elektrárny Dukovany by mohla být při následném rozpracování použita k zlepšení 

informovanosti obyvatelstva. Získané výsledky šetření mohou posloužit skupině ČEZ, 

obecním úřadům a HZS kraje k dalším činnostem v této oblasti. 

 Dle koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020, je 

informovaný a vzdělaný občan základním prvkem ochrany obyvatelstva. Informovaný a 

sebevzdělaný občan bude umět reagovat na příjmutá opatření, chránit sebe a umět 

poskytnout pomoc potřebným ve svém okolí.  
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Příloha č. 5 

Otázky do dotazníku k BP 

 

1. Víte, kolik máme varovných signálů pro obyvateslstvo v ČR? (1/2/3/4) 

2. Víte, co znamená kolísavý tón sirény v délce 140 sekund? 

(Všeobecná výstraha/požární poplach/zkouška sirén) 

3. Víte co udělat, když zazní „všeobecná výstraha“? (ano/spíše ano/ne/spíše ne) 

4. Víte, co je radioaktivita a jak se před ní chránit? (ano/spíše ano/ne/spíše ne) 

5. Víte, kde Vám budou poskytnuty informace při vzniku radiační havárie? 

(Veřejné sdělovací prostředky/obecní úřad/přijde nám je sdělit příslušník HZS) 

6. Víte, jak zabezpečit byt v případě radiační havárie? (ano/spíše ano/ne/spíše ne) 

7. Víte co udělat, když bude nařízena neodkladná evakuace? (ano/spíše 

ano/ne/spíše ne) 

8. Víte, po jaké silnici a na jaké místo se evakuovat z místa Vašeho bydliště, 

v případě nařízení evakuace? (cílové místo evakuace; ne)  

9. Víte, co má obsahovat evakuační zavazadlo? (ano/spíše ano/ne/spíše ne)  

10. Víte, co jsou prostředky improvizované ochrany? (ano/spíše ano/ne/spíše ne)  

11. Víte, jak se improvizovaně chránit při radiační havárii? (ano/spíše ano/ne/spíše 

ne)  

12. Dostáváte od skupiny ČEZ kalendář s příručkou a čtete ho každý rok? 

(Dostávám a čtu/dostávám a nečtu/nedostávám) 

13. Jsou nějaké informace, které nejsou do příručky zařazeny, ale vy je 

považujete za důležité a chcete, aby v ní byly obsaženy? 

14. Místo Vašeho bydliště? Bydlíte v ZHP EDU? (místo bydliště; ano/ne) 

15. Jste muž nebo žena? (muž/žena) 

16. Do jaké věkové skupiny patříte? (12-18/19-30/31-60/61 a víc) 

 


