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1. Úvod 

 Česká republika stojí před zásadním rozhodnutím, jakým způsobem bude 

zabezpečena výroba elektrické energie.  Jaderné elektrárny se  podílí na výrobě z      

31 %, přičemž největší  podíl mají uhelné elektrárny 55 % a na zbytku se podílí 

elektrárny  vodní, větrné a sluneční. Uhelné elektrárny budou postupně odstavovány z 

důvodu vytěžení stanovených limitů uhlí. Máme několik možností, na základě závěru 

tzv. Pačesovy komise je nejlepší z ekonomických a ekologických důvodů výstavba 

dalších jaderných reaktorů. Tato možnost je  společensky odmítána,  protože po 

havárii v Jaderné elektrárně  Černobyl a nově po havárii  v Jaderné elektrárně 

Fukušima, se bude veřejnost jaderné energetiky obávat. Další možností je výstavba 

elektráren na plyn, biomasu, elektráren slunečních, větrných a vodních.                       

Z ekonomického a výkonnostního  hlediska nenahradí tepelné elektrárny. Mým 

názorem je, že budoucnost patří jaderné energetice. Jako je výstavba nových jaderných 

reaktorů III. a IV. generace a případně reaktory na termojadernou fúzi. Česká 

republika má dvě jaderné elektrárny - Dukovany a Temelín.  Ve své práci jsem se 

rozhodl zabývat  Jadernou elektrárnou Dukovany.  

Jaderná elektrárna Dukovany je vybavena čtyřmi reaktory  VVER 440 model    

V 213. Bezpečnost  provozu je zajištěna na velmi vysoké úrovni  a tato elektrárna patří 

mezi nejbezpečnější na světě. Riziko havárie je minimální, i když není úplně 

vyloučené. Práce neřeší, zda může nastat havárie na Jaderné elektrárně Dukovany, ale 

pokud se tak stane, jak nejlépe ochránit obyvatelstvo v zóně havarijního plánování.   

Cílem diplomové práce je připravit metodické pokyny pro činnosti při  evakuaci,  

činnosti na dekontaminačním místě,  činnosti při dekontaminaci hospodářských zvířat 

a terénu.  Posoudit stávající  plán dekontaminace  ve vnějším havarijním plánu Jaderné 

elektrárny Dukovany a případně navrhnout jeho zlepšení.  

Téma diplomové práce jsem si zvolil z důvodu osobního a pracovního zájmu o 

zabezpečení dekontaminace při havárii na Jaderné elektrárně Dukovany. Již od roku 

2003 sloužím u vojenských záchranných útvarů. V současnosti jsem zařazen na funkci  

staršího důstojníka štábu u Samostatné záchranné roty Olomouc. Nejdůležitějším 

úkolem Samostatné záchranné roty je zabezpečení sil pro dekontaminaci na jaderných 

elektrárnách Dukovany a Temelín.  
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2. Rešerše 

Při vytváření  diplomové práce jsem se seznámil s touto  literaturou a   

dokumenty : 

RACEK,J. Jaderná zařízení. 1.vydání. Brno: VÚT - FEKT, Ústav elektro-

energetiky v Brno ,2009,223 s.ISBN 978-80-214-3961-0  

Publikace popisuje základy jaderné fyziky a základní typy jadernách reaktorů. 

Představuje  a popisuje činnosti   jaderné elektrárny. Popisuje nakládání z jaderným 

materiálem a odpadem. [1] 

 

KOTINSKÝ, P. HEJDOVÁ, J. . Dekontaminace v požární ochraně. 1.vydání. 

Ostrava SPBI , 2003. 126 s. ISBN 80-86634-31-0.  

 Kniha  řeší  problematiku dekontaminace v rámci jednotek požární ochrany. 

Zabývá se přehledem základních kontaminantů a jejich vlivu na lidský organismus. 

Dále popisuje základní dekontaminační technologie, metody, činidla a prostředky. 

Podrobně popisuje postup dekontaminace hasičů a zasažených osob.[2]  

 

PROUZA, Z. ŠVEC,J. CBRN Zásahy při  radiační mimořádné události. 

1.vydání. Ostrava SPBI , 2008. 224 s. ISBN 978-80-7385-048-3.  

  Kniha poskytuje informace složkám Integrovaného záchranného systému, které 

budou zasahovat v první fázi mimořádné radiační situace lokálního charakteru, a 

státním, místním institucím, jejichž pomoc při likvidaci následků takové události je 

nezbytná.[3] 

 

MATOUŠEK, J. ÖSTERREICHER, J. LINHART,P. CBRN Jaderné zbraně 

a radioaktivní materiály. 1.vydání. Ostrava SPBI , 2007. 216 s. ISBN 978-80-7385-

029-6.  

  Kniha pojednává o vývoji a hlavních typech jaderných zbraní, jejich ničivých 

účincích a principech technické a zdravotnické ochrany proti nim. Charakterizuje 

hlavní formy a metody potenciálního jaderného a radiologického terorismu. Na 

základě podrobné analýzy přijatých mezinárodních dohod seznamuje s výsledky 

regulace jaderného zbrojení a s úsilím za jaderné odzbrojení.[4] 
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 MATOUŠEK, J. URBAN, J. LINHART,P. CBRN Detekce a monitorování 

fyzická ochrana dekontaminace. 1.vydání. Ostrava SPBI , 2008. 232 s. ISBN 978-80-

7385-048-7.  

  Kniha pojednává o základních východiscích, vývoji a soudobých systémech 

ochrany proti toxickým látkám, ionizujícímu záření, radionuklidům a biologickým 

agens s důrazem na aktuální vojenské a nevojenské chemické, biologické a radiační 

hrozby. Podrobně rozebírá metody a prostředky v základních oblastech technické 

ochrany, tj. průzkumu, monitorování a laboratorní kontrole, fyzické osobní i kolektivní 

ochraně a dekontaminaci.[5] 

 

HRUŠOVSKÝ, J. BENEŠ, J.  Radiologie ve veterinárním lékařství. 1.vydání. 

Naše vojsko Praha , 1985. 237 s.  28-113-85.08/29 

Publikace se zabývá účinky jaderných a termojaderných zbraní na zvířata. Dále 

poskytuje základní poznatky z ochrany zvířat proti radioaktivnímu záření a 

veterinárním lékařům stanovuje zásady pro jejich léčbu.[6] 

 

KOLEKTIV AUTORŮ.  Katalog doporučení a opatření v případě mimořádné 

události závažné z hlediska radiační události. Státní úřad jaderné bezpečnosti Praha , 

2001. 276 s.   

Katalog přináší doporučení  a navrhuje opatření  v případě radiační události na 

jaderné elektrárně. Dále dává teoretické základy pro předpověď, monitorování a 

úroveň kontaminace radioaktivním látkám.[7]  

 

MATZNER, J. Radiační ochrana. Jihočeská univerzita Zdravotně sociální 

fakulta České Budějovice, 2007. 42 s  

Pomůcka  popisuje a vysvětluje základy radiační ochrany. Dále popisuje 

základní legislativu v oblasti  radiační ochrany.  Pomůcka je určena pro posluchače 

studijního oboru ,,radiologický asistent“[8]    

2.1.  Právní předpisy a jiné dokumenty 

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, v aktuálním znění - 

vymezuje integrovaný záchranný systém, stanoví složky integrovaného záchranného 

systému a jejich působnost, stanoví působnost a pravomoc státních  a územních  
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orgánu samosprávných celků, práva a povinnosti právnických a fyzických osob  při 

záchranných a likvidačních pracích. [9] 

 

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

(atomový zákon), v aktuálním znění – upravuje používaní jaderné energie, systém 

ochrany osob a životního prostředí před ionizujícím zářením, povinnosti při přípravě a  

provádění zásahu vedoucí ke snížení ozáření,  nakládání z radioaktivním materiálem a 

odpady, výkon státní správy při užívaní jaderné energie.[10] 

 

Nařízení vlády č. 11/1999 Sb., o zóně havarijního plánování, v aktuálním znění – 

navrhuje a  stanovuje zónu havarijního plánování u jaderných zařízení, dává podmínky  

pro monitorování, vyrozumění, varování  a pro plánování preventivních opatření.[11] 

 

Vyhláška Státní úřadu jaderné bezpečnosti č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, 

v aktuálním znění – vymezuje úrovně aktivity určitých nuklidů, usměrňuje hodnoty 

zásahových úrovní pro případ mimořádné radiační situace a to neodkladná opatření a 

následná opatření a dále diagnostické zásahové úrovně.[12] 

 

Vyhláška Státní úřadu jaderné bezpečnosti 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, 

v aktuálním znění – definuje mimořádnou událost, zajištění havarijní připravenosti, 

klasifikace stupně mimořádné události, způsob hlášení při mimořádné události, řízení 

zásahu při mimořádnou událost, dokumentace ke zvládání mimořádné události.[13] 

 

Publikace 103, Doporučení  Mezinárodní komise radiologické ochrany, je  

novelizované Doporučení systému radiační ochrany formálně nahrazují předchozí 

Doporučení Komise z r. 1990, dále aktualizuje hodnoty radiačních a tkáňových 

váhových faktorů uplatněné ve veličinách ekvivalentní a efektivní dávka a aktualizuje 

také radiační újmu na základě nejnovějších dostupných vědeckých informací o 

biologii a fyzice expozice záření.[22] 
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3. Teoretické základy 

3.1.  Účinky ionizujícího záření 

3.1.1. Biologické účinky ionizujícího záření  

Deterministické účinky 

Deterministické účinky (nestochastické) nastanou vždy po obdržení dávky 

ionizujícího záření. Nejdůležitější v biologických účincích hraje radiolýza vody, která 

tvoří přibližně 70 % hmotnosti člověka. Ionizující záření může způsobit tzv. buněčnou 

smrt, kdy jsou buňky zcela zničeny, čimž dochází k poškození funkčnosti takto 

postiženého orgánu. Takové  poškození  nastává po obdržení dávky vyšší než je 

prahová dávka, která  je pro celotělové ozáření  l Gray (Gy). Objeví se časté 

subjektivní příznaky jako nechutenství, zvracení, únava, bolest hlavy. Rozvoj dalších 

výrazných příznaků nemoci z ozáření lze při dávkách 2 - 10 Gy očekávat po 

bezpříznakovém období latence mezi 5. - 20. dnem po obdržení dávky. V období 

latence zůstává ještě v periferní krvi dostatek zralých krvinek, které dokáží zajistit 

splnění základních funkcí. Teprve po jejich odumření se projeví příznaky nemoci z 

ozáření, protože počet bílých krvinek klesne pod kritickou mez. Při specializované 

léčbě je možno přežít dávku přibližně 10 Gy. Místní příznaky na kůži se objeví po 

dávce 3-5 Gy. Vlastní projevy poškození kůže se dostaví  až po 2 - 3 týdnech období 

latence. Lokální ozáření oka dávkou několika Gy může vést po delším období latence  

k zákalu čočky.[2] 

Stochastické účinky  

Stochastickými účinky jsou takové účinky, které vyvolají změny v genetické 

informaci buněk DNA a nejsou závislé na velikosti obdržené dávky. Většina DNA se 

nachází v buněčném jádře a proto chemické změny vyvolané ionizujícím zářením 

(radiolýza a následně reakce hydroxylových a vodíkových radikálů s DNA) vyvolávají 

mutace DNA, které se projevují nejdříve po několika letech nebo až po desítkách let 

jako rakovinové bujení. Když nastane mutace v tělové buňce, dochází k chorobným 

somatickým změnám. Radiačně nejcitlivější jsou buňky lymfatické tkáně, buňky 

pohlavních žláz, sliznice tenkého střeva a kostní dřeně. Relativně nejvíce odolné jsou 

buňky pojivových tkání, kostní buňky a nervová tkáň. Okamžité usmrcení člověka 

vyřazením funkce nervové soustavy, nastává při dávce asi 80 Gy. Somatické změny 
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normálních buněk mohou vést ke vzniku karcinogenních buňek. Somatické účinky  

nejsou dědičné. Nastane-li však mutace zárodečné (pohlavní) buňky, přenese se tato 

informace na všechny buňky nového organismu. Takováto mutace má za následek 

vznik jedince s odlišnými vlastnostmi (mutanta). Neexistuje prahová dávka, pod 

kterou by nedocházelo k mutacím.[2] 

3.1.2. Způsob ozáření  osob a zvířat 

Zevní ozáření 

Při zevním ozáření se zdroj ionizujícího záření nachází mimo osobu a na osobu 

působí pouze záření . Existuje vztah mezi aktivitou A zářiče a dávkovým příkonem P 

v okolí zářiče, který závisí na jeho aktivitě, druhu, energii emitovaného záření, na 

vzdálenosti od zářiče, jeho hmotnosti a tvaru. Pro nestíněný „bodový" zářič gama 

platí: 

  [ ]2
, /

A
P mGy h

r

τ
=
i

     (1)  

P - dávkový příkon [mGy/h] 

r  - je vzdálenost od zářiče [m] 

τ  - je dávková konstanta gama radionuklidu ve vzduchu [mGy.m2.h-1 .GBq-1] 

A - aktivita zářiče [GBq] 

Hodnoty dávkové konstanty pro jednotlivé radionuklidy lze nalézt v tabulkách. 

Z uvedeného vztahu, který platí pouze tehdy, jestliže se jedná o bodový zářič a nebo 

zářič malých rozměrů vyplývá, že dávkový příkon, klesá se čtvercem vzdálenosti 

(např. při vzdálenosti 3 m od zdroje, klesne dávkový příkon  devětkrát).  

Jiný vztah platí pro plošnou aktivitu AS na rozlehlé rovné kontaminované ploše 

(stovky m2), kdy pro dávkový příkon P  [ Gy/h] vzdálenosti l m nad plochou platí 

přibližný vztah: 

  [ ]22 10 , /sP A Gy hµ−= i i     (2) 

P  - dávkový příkon  vzdálenosti 1 m nad plochou  [ Gy/h] 

As - plošná aktivita [Bq/cm2] 

Zevní ozáření můžeme ještě rozdělit na celotělové a lokální. O celotělovém 

ozáření mluvíme tehdy, kdy je zářič ve větší vzdálenosti od těla nebo je rozptýlen v 

okolí osoby. V takovém případě je dávka v těle člověka rozdělena rovnoměrně. K 
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lokálnímu ozáření dochází tehdy, jestliže je osoba v blízkosti rozměrově malého zářiče 

nebo je vystavena úzkému svazku záření. Pak je dávka v těle rozložena nerovnoměrně.  

Zevní ozáření zářením P způsobuje nerovnoměrné rozložení dávky. Vzhledem 

ke již zmíněným vlastnostem záření  dochází především k ozáření povrchovému a to 

k ozáření kůže nebo oka.[2] 

Ochranu proti zevnímu ozáření lze charakterizovat:[2] 

a) stínění - využití polovrstev, používání ochranných prostředků jako třeba 

zástěn, zástěr, úkrytů, 

b) vzdálenost - využití manipulátorů, ustoupení od zdroje, 

c) čas - minimální doba pobytu blízko zářiče,  promyšlení pracovního postupu 

nebo zásahu před tím, než se člověk přiblíží ke zdroji ionizujícího záření. 

Povrchová (vnější) kontaminace 

Při povrchové kontaminaci jsou radionuklidy v podobě kapalin nebo pevných 

částic na povrchu těla osob. Ke kontaminaci dochází přímým stykem s rozptýlenou 

radioaktivní látkou, potřísněním anebo sedimentací aerosolů či prachu. V těchto 

případech je nejvíce ohrožena kůže osoby zářením beta, které proniká do hlubších 

vrstev kůže a způsobuje vážné popáleniny. Pro dávkový příkon v kůži Pβ způsobený 

zářením beta přibližně platí: 

  [ ]2 , /sP A Gy hβ µ= i      (3) 

Pβ - dávkový příkon v kůži způsobený zářením beta [ Gy/h] 

As - plošná aktivita [Bq/cm2] 

Dávkový příkon v kůži se sníží používáním ochranných pomůcek, protože dojde 

k částečné absorpci záření β, a zároveň po jejich odložení se ukončí doba expozice. V 

případě záření γ má však absorpce ochranných pomůcek zanedbatelný vliv na dávkový 

příkon. Povrchové   kontaminace   se   postižené   osoby   mohou   zbavit   správně 

provedenou dekontaminací(dezaktivací). Je nutné si uvědomit, že radioaktivní látky 

nelze učinit neradioaktivními, lze je pouze odstranit (přemístit). Částečnou ochranou 

proti záření beta je ochranný oděv, proti záření gama ochranný oděv nechrání, protože 

účinky  záření gama snižují jen polovrstvy. Ochranou vůči vnější kontaminaci je 

především takový způsob vedení zásahu, kdy se doba pobytu záchranářů v 

kontaminovaném prostředí omezí dobu na nezbytně nutnou. Používání ochranné 

masky a dalších ochranných prostředků často vede ke snížení výkonnosti záchranářů, a 

tím k prodloužení jejich pobytu v nebezpečném prostředí. Z toho důvodu je třeba 
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záchranáře včas střídat, aby obdržená dávka nebyla příliš vysoká a byla rovnoměrně 

rozložena.  

Vnitřní kontaminace 

Vnitřní kontaminace nastane v případě vniknutí radioaktivní látky do organismu 

Při vnitřní kontaminaci nelze provádět dekontaminaci. Lze pouze částečně za dodržení 

určitých pokynů lékaře snížit množství radionuklidů v těle, a tím snížit možný vliv 

záření na organismus.[2]  

Radioaktivní látky mohou do organismu proniknout:  

a) ingescí (požitím), 

b) inhalací (vdechnutím), 

c) průnikem do poraněné nebo poškozené vrstvy kůže(např. puchýře z 

popálenin, poleptání nebo nešetrné použití kartáčků při mytí) vrstvy kůže, 

d) průnikem přes otevřenou ránu, 

Při proniknutí radioaktivní látky do organismu dochází k ozařování tkání. 

Některé radionuklidy se v organismu neváží a z organismu jsou postupně vylučovány, 

u jiných mohou probíhat různé chemické reakce, např. s lipidy či bílkovinami, nebo 

může nastat výměna určitého chemického prvku (neaktivního) za radioaktivní s 

podobnými vlastnostmi (např. I za 131I, Na za 137Cs, Ca za 90Sr). To vše jsou také 

důvody, proč se nelze vnitřní kontaminace jednoduchým způsobem zbavit.                 

V některých případech lze vnitřní kontaminaci předejít včasným použitím tzv. 

antidota, což jsou například známé tablety jodidu draselného, které se povinně 

rozdávají všem obyvatelům v zóně havarijního plánování jaderných elektráren, kdy se 

štítná žláza dopředu nasytí neaktivním jódem a pak již nepřijme radioaktivní jód. Při 

jakékoliv vnitřní kontaminaci osob radioaktivními látkami by o této skutečnosti měl 

být informován lékař a postižené osoby by se měly řídit jeho pokyny. Obecně 

samozřejmě platí pokud možno vnitřní kontaminaci osob zabránit anebo dojde-li k ní, 

je třeba zabránit resorpci radionuklidů v organismu a dostat co nejdříve co největší 

množství těchto látek ven z těla. K tomu může napomoci například doporučení lékaře 

k podání určitých laxativ (projímadla), léky určené k vyvolání průjmů. Dalším 

doporučením je vyšší příjem tekutin a časté močení pro rychlejší vylučování 

radionuklidů z těla. Pokud dojde k požití radioaktivní látky pak je vhodné okamžitě 

vyvolat zvracení, pozdější použití tohoto opatření již ztrácí svůj smysl z důvodů výše 

uvedených. Při vniknutí radioaktivní látky do otevřené rány je vhodné podporovat 
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krvácení, kdy se s odtékající krví vyplavuje i radioaktivní látka.Jestliže dojde k 

inhalaci radioaktivních látek, měly by se dodržovat opět postupy s vyšším příjmem 

tekutin a častým močením. Vnitřní kontaminace je nebezpečná hlavně u těch 

radionuklidů, které jsou toxické a které se pomalu vylučují z organismu. Pro 

jakoukoliv vnitřní kontaminaci platí, že je třeba alespoň odhadnout obdrženou dávku a 

zjistit množství a druh radionuklidů, které pronikly do organismu, aby mohly být 

odhadnuty případné následky či ohrožení dané osoby. Proto je třeba, aby taková osoba 

byla pod lékařským dozorem a řídila se jeho pokyny. Spolehlivou ochranou proti 

inhalaci je použití ochranné masky, proti ingesci pak zákaz konzumace nechráněných 

potravin a vody.[2] 

3.1.3. Limity ozáření pro člověka  

Limity ozáření jsou závaznými kvantitativními ukazateli pro celkové ozáření z 

radiačních činností, jejichž překročení není ve stanovených případech přípustné.  

Dělí se na : 

a) obecné limity (vztahují se na celkové ozáření z radiačních činností, činnosti 

při využívání umělých i přírodních zdrojů záření, nevztahují se na profesní, 

lékařské a havarijní ozáření), 

b) limity pro radiační pracovníky (limity pro profesní ozáření, tj. ozáření v 

přímé souvislosti s výkonem práce), 

Tabulka 1 : Limity ozáření pro člověka [12] 

Limitovaná veličina Obecný limit Limit pro radiační pracovníky

Součet efektivních dávek ze zevního ozáření a 
úvazků efektivních dávek z vnitřního ozáření

1 mSv/rok
100 mSv/ 5 roků                                               

50 mSv/rok

Ekvivalentní dávka v oční čočce 15 mSv/rok 150 mSv/rok

Průměr. ekvivalentní dávka v 1cm2 kůže 50 mSv/rok 500 mSv/rok

Ekvivalentní dávka v prstech až předloktí a 
v chodidlech až po kotníky

- 500 mSv/rok

 

Dávkové limity se nevztahují k nehodovým situacím, kde informovaný 

exponovaný záchranář je zapojen jako dobrovolník do život zachraňující akce nebo se 

pokouší o odvrácení katastrofické situace. Pro informované dobrovolníky podstupující 

naléhavou záchrannou operaci mohou být normální dávková omezení zmírněna, ale 

expozice by neměla překročit dávkový limity 100 mSv. Zachránci provádějící 

vyprošťovací a obnovné práce v pozdější fázi nehodových expozičních situací se 

pokládají za profesionálně exponované pracovníky a mají být chráněni podle 



 17 

normálních zásad radiační ochrany profesionálů. Jejich expozice by neměla 

překračovat dávkové limity doporučené Mezinárodní komisí radiologické ochrany 

(International Commission on Radiological Protection). Komise dále zavádí zvláštní 

ochranná opatření pro pracující ženy, které ohlásily, že jsou těhotné nebo kojí dítě  a 

bere do úvahy nevyhnutelné nejistoty provázející v případě nehody zajišťování časné 

odezvy, kdy by nebylo žádoucí nasazovat v těchto situacích pracující ženy jako osoby 

prvního kontaktu při záchraně života nebo v jiných naléhavých operacích. [12],[22] 

3.1.4. Úrovně radioaktivní kontaminace potravin a krmiv 

Pro stanovení nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace potravin a 

krmiv po jaderné havárii nebo jiném případu radiační mimořádné situace jsou 

doporučeny úrovně stanovené vyhláškou Státního úřadu pro jadernou bezpečnost 

(SÚJB) č.307/2002. Nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace potravin 

(tabulka č.2)  pro radiační mimořádné události  (MU).[7],[12] 

Tabulka 2 : Úrovně radioaktivní kontaminace potravin[12] 

Nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace potravin  
pro radiační mimořádné situace  [Bq/kg] nebo [Bq/l] 

 

Radionuklid 

Potraviny 
pro počáteční a 

pokračovací 
kojeneckou 

výživu 

Mléko a 
mléčné 
výrobky 

Pitná voda a 
tekuté potraviny 

Potraviny uvedené 
v tabulce přílohy 
vyhlášky  SUJB 

č.317/2002 

Ostatní 
potraviny 

Izotopy stroncia, 
zejména 90Sr 

75 125 125 7500 750 

Izotopy jódu, 
zejména  131 I 

150 500 500 20000 2000 

Izotopy plutonia a transuranových 
prvků, emitující záření alfa, zejména 

 239Pu a  241Am 
1 20 20 800 80 

Všechny ostatní nuklidy 
s poločasem přeměny delším než 10 

dní , zejména 134Cs a 137Cs , 
kromě 3H, 14C, 40K 

400 1000 100 12500 1250 

 

Maximální hodnoty hmotnostní aktivity pro 134Cs a 137Cs limity pro krmivo 

(tabulka č.3).  Tyto hodnoty operačních zásahových úrovní při jejich aplikaci zaručují, 

že v případě krmení tímto krmivem  nepřekročí hodnoty pro potraviny. [12] 

Tabulka 3 : Maximální hodnoty aktivity 134Cs a137Cs v krmivu[12] 

Živočišný druh Hmotnostní aktivita [Bq/kg]
Vepři 1250
Drůbež, jehně, tele 2500
Ostatní 5000  
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3.1.5. Úrovně radioaktivní kontaminace povrchu zvířat,materiálu a terénu 

Úrovně radioaktivní kontaminace povrchu materiálu a terénu pro tyto havarijní 

situace neexistují. Pro povrchovou kontaminaci lze jako vodítko použít hodnoty 

uvedené ve vyhlášce SÚJB č. 307/2002 pro 137Cs je 0,3 Bq/cm2 a 131I je 3 Bq/cm2 . Lze 

odůvodněně předpokládat, že dodržení těchto mírových směrných hodnot nebude 

dobře možné za havarijních situacích, spojených s kontaminací terénu, zvířat a 

předmětů. Bude zde platit obecná zásada, že bude nutné veškerou snímatelnou 

kontaminaci odstranit u všech lidí, předmětů, zvířat  transportovaných do čistých částí 

území.[12],[33] 

3.2. Základy jaderné fyziky  

3.2.1.   Atom a radioaktivita  

Atom je základní částice  hmoty, skládá se z jádra a elektronového obalu. Jádro 

atomu je centrální část atomu o poloměru řádově 10-15 m, která v sobě soustřeďuje 

téměř veškerou hmotnost celého atomu. Počet protonů v jádře označujeme Z a 

nazýváme atomový číslem. Za normálních okolností  se počet protonů v jádře rovná 

počtu elektronů v elektronovém obalu. Hodnota atomového čísla se zároveň shoduje s 

pořadím prvku v Mendělejevově periodické tabulce. Počet nukleonů v jádře udává 

hmotnostní  číslo A. Počet neutronů v jádře je N = A – Z. Proton je stabilní částice 

jádra atomu, má kladný náboj +e = 1,6.10-19 C stejně velký jako je náboj elektronu, 

jeho klidová hmotnost je však s hmotností elektronu (me = 9,1095.10-31 kg) řádově 

nesrovnatelná, je 1836 krát větší mp = 1,6726 10-27 kg. Neutron je částice bez náboje, 

s klidovou hmotností mn = 1,6749 10-27 kg, tedy srovnatelnou s hmotností proton. 

Mimo jádro je nestabilní. Prvky se stejnými protonovými, ale různými nukleonovými 

čísly se nazývají se izotopy. Každý chemický prvek má několik izotopů. Neutrální 

atomy všech izotopů téhož prvku mají stejný počet elektronů, tedy stejné chemické 

vlastnosti. Jaderné vlastnosti různých izotopů téhož prvku jsou však velmi rozdílné. 

Jádra atomů jsou velmi stabilní útvary. Na jejich rozbití je potřebná velká energie. Z 

toho usuzujeme, že jednotlivé nukleony jsou v nich navzájem vázány velkými silami, 

které způsobují, že tzv. vazebná energie jader je velmi velká. Elektrony jsou vázány v 

atomech elektromagnetickou coulombovskou silou a pro jejich odtržení je třeba pouze 

několik elektronvoltů. Nukleony jsou ale v jádře vázány silnou jadernou silou a pro 
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jejich odtržení je třeba několik milionů elektronvoltů. Důsledkem je, že z 1 kg uranu 

lze získat zhruba milionkrát více energie než z 1 kg uhlí.  

Radioaktivita je fyzikální jev při kterém jádra atomů prvků samovolně 

přeměňují na jádra jiného prvku, přičemž je emitováno jaderné záření. Jádra, která 

vykazují tuto vlastnost se nazývají radionuklidy. Radioaktivita je projevem nestability 

jádra; probíhá různými způsoby, v závislosti jeho na vnitřní struktuře. Vždy však jádro 

přechází ze stavu s vyšší celkovou energií do stavu s energií nižší.[1],[4],[23]  

3.2.2.  Ionizující záření 

Pojem ionizující záření vyjadřuje charakteristickou vlastnost záření. Jedná se o 

schopnost záření vyrážet při průchodu libovolným prostředím elektrony z atomového 

obalu a tím prostředí ionizovat. Tímto způsobem vznikají z původně neutrálních 

atomů kladné a záporné ionty, které nazýváme elektronové páry. Schopnost ionizovat 

okolí je společnou vlastností všech druhů ionizujícího záření. Způsob, jakým ionizující 

záření reaguje s hmotou je však pro každé záření odlišné.[1],[4] 

3.2.3. Druhy ionizujícího záření 

 Ionizující záření rozdělujeme podle toho, jak je í pohlcováno 

hmotou.Rozdělujeme je na záření pronikavé (záření gama a neutronů) a na záření 

nepronikavé (záření beta, alfa a ostatních nabitých částic).  

Pronikavé záření se obecně nedá zcela odstínit, lze jej však vhodnými stínícími 

materiály zeslabit. Tloušťka, která zeslabí počet částic záření na polovinu, se nazývá 

polovrstva.  

Nepronikavé záření se dá odstínit konečnou vrstvou stínícího materiálu, která 

nabité částice záření zcela pohltí. Maximální vzdálenost, kterou částice může ve 

stínícím materiálu urazit, než se pohltí, se nazývá dolet.  

Záření alfa - α je přímo ionizující záření, které je tvořeno částicemi alfa (jádry 

helia). Zdrojem záření alfa jsou těžké radionuklidy například izotopy uranu, radia, 

thoria. Mezi nejpoužívanějším zářiče alfa v praxi patří zejména 241Am a 226Ra. Jelikož 

částice alfa ztrácí velice rychle svou energii, je dolet alfa záření velice malý. Ve 

vzduchu a plynech činí dolet několik centimetrů, v kapalinách a pevných látkách jsou 

to zlomky milimetrů.  

Záření beta - β je tvořeno elektrony nebo pozitrony (elektron z kladným 

nábojem). Vzniká při přeměně mnoha přirozených i umělých radionuklidů. K 
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nejčastěji využívaným zdrojům záření beta patří např. 90Sr, 147Pm, 14C, 35S, 63Ni. Při 

průchodu prostředím způsobuje záření beta ionizaci v mnohem menší míře než záření 

alfa. Má tedy v porovnání se zářením alfa v prostředí daleko větší dolet – ve vzduchu 

řádově metry, ve vodě několik milimetrů až centimetr (závisí na energii).  

Záření gama - γ je elektromagnetické záření (fotony) s velmi krátkou vlnovou 

délkou v rozmezí 10-11
 až 10-13

 m. Vzniká při jaderných reakcích nebo při 

radioaktivním rozpadu přechodem jádra z vyššího do nižšího energetického stavu, 

přičemž jádro pozbývá svou excitační energii. K nejčastěji používaným radionuklidům 

v praxi patří 60Co, 137Cs, přičemž  čistých gama zářičů je velice málo. Záření gama je 

obvykle doprovázeno zářením alfa či beta. Jedná se o nepřímo ionizující 

záření.[1],[4],[23] 

3.2.4.  Základní veličiny a jednotky  

Poločas přeměny [ ]s sekundaΤ =  

Udává dobu, za kterou poklesne aktivita radionuklidu na polovinu. Tedy doba, 

za kterou se rozpadne polovina všech jader daného radionuklidu. Též se používá 

pojem poločas rozpadu. Jednotkou poločasu přeměny je 1 sekunda. Obvykle se užívají 

také další jednotky, jako jsou hodiny, dny, roky. Dosud známé radionuklidy mají 

poločas přeměny v rozmezí od zlomků sekund do desítek miliard let.[3],[4]  

 

Přeměnová konstanta 1 1s sekundaλ − − =    

Charakterizuje relativní rychlost rozpadu radionuklidu a udává relativní úbytek 

atomů za 1 s. Čím je větší hodnota přeměnové konstanty, tím rychleji se potom 

radionuklid rozpadne.[4]  

Aktivita [ ]A Bq becqurel=  

Aktivita charakterizuje množství radioaktivní látky. Aktivita je určena jako 

poměr středního počtu samovolných jaderných přeměn z daného energetického stavu v 

určitém množství radioaktivní látky za časový interval. Je to tedy počet radioaktivních 

přeměn vztažených na jednotku času. Aktivita radionuklidů klesá exponenciálně s 

časem. [2] - [4] 
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dN

A n
dt

λ= =     (4)                                                           

 

 N - počet radioaktivních přeměn  

 t   - čas [s]   

Jednotkou aktivity je Becquerel [Bq], jehož rozměr je s-1. Tato jednotka je velice 

malá, udává nám jednu jadernou přeměnu za sekundu, proto se v praxi užívají její 

násobky (kBq, MBq, GBq).  

Dále se uživají odvozené jednotky:  

- měrná aktivita je aktivita vztažená na jednotku hmotnosti [Bq/kg]  

- plošná aktivita je aktivita vztažená na jednotku plochy [Bq/m2]  

- objemová aktivita je aktivita vztažená na jednotku objemu [Bq/m3, Bq/l] 

Dávka [ ]D Gy gray=  

Dávka je definována jako poměr střední energie předané ionizujícím zářením 

látce o dané hmotnosti. Základní jednotkou absorbované dávky je gray [Gy] - 

odpovídá [J/kg]. Je to energie l joule absorbovaná v kilogramu látky. Dřívější 

jednotkou dávky byl l rad (tedy l rad = 0,01Gy). Název rad je odvozen od radiation 

absorbed dose (anglicky radiační absorbovaná dávka).[2] 

Dávkový příkon [ ]/ ; / / ,P Gy h Gy s gray hodinu sekundu=  

Dávkový příkon je definován jako přírůstek dávky za časový interval. Jednotkou 

je [Gy/s] v praxi se však používají nižší jednotky - spíše Gy/h, nahrazující dřívější 

jednotku rentgen. Dříve se používal též pojem dávková rychlost. [2] 

Dávkový ekvivalent [ ]H Sv sievert=  

Pro účely radiační ochrany a ve vztahu ke stochastickým účinkům byl zaveden 

dávkový ekvivalent, který se týká biologického účinku různých druhů ionizujícího 

záření. Dávkový ekvivalent se stanovuje ze vztahu: 

H D Q= i        (5) 

H - dávkový ekvivalent [Sv] 

D - střední absorbovaná dávka v zasažené tkáni [Gy]   

Q - jakostní faktor 
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Jakostní faktor Q závisí na druhu a energii záření a vyjadřuje, kolikrát je dané 

záření účinnější než záření gama. Jednotlivé druhy záření je možné seřadit podle 

biologické účinnosti, kde jakostní faktory mají tyto hodnoty: 

- záření alfa     20 

- záření beta     l 

- záření gama     l 

- neutrony s energií menší než 10 keV 5 

- neutrony s energií 10 keV až 100 keV 10 

- neutrony s energií 100 keV až 2 MeV 20 

- neutrony s energií 2 MeV až 20 MeV 10 

- neutrony s energií větší než 20 MeV 5 

- protony     5 

- miony     l 

Z uvedeného přehledu tak vyplývá, že v případě záření β a γ platí rovnost mezi 

dávkou a dávkovým příkonem. Dávkový ekvivalent vyjadřuje, že některé druhy záření 

mají při stejné dávce rozdílný účinek na člověka. Jednotkou je sievert [Sv] - odpovídá 

[J/kg]. Starou jednotkou byl rem, přepočítávací faktor je l rem = 0,01 Sv (nebo l Sv = 

100 rem). V praxi se často používají dílčí jednotky mSv, Sv a nSv. Název jednotky 

rem byl odvozen jako zkratka pro rentgen equivalent man (anglicky). 

Dávkový ekvivalent nereprezentuje účinky ionizujícího záření na člověka při 

velkých absorbovaných dávkách a nelze jej tedy použít k určení pravděpodobných 

časných následků závažných ozáření při nehodách. Dávkového ekvivalentu lze použít 

pro vyjádření radiační zátěže jen v oblasti radiačních limitů a nižších dávek.[2] 

Efektivní dávka [ ],E Sv sievert=  

Součet ekvivalentních dávek ve všech výslovně uvedených tkáních a orgánech 

těla, vážený ve vztahu k radiosenzitivitě tkání, a daný výrazem 

,T T T R T R
T T R

E W H W W D= =∑ ∑ ∑     (6) 

HT nebo WR DT,R  - ekvivalentní dávka ve tkáni nebo orgánu T [Gy] 

WT  -  tkáňový váhový faktor  

Jednotka efektivní dávky je stejná jako pro absorbovanou dávku [J/kg], její 

zvláštní název je  sievert [Sv]. [22] 
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Shrnutí  

Střední smrtelná dávka LD50 je absorbovaná dávka, která  usmrtí 50 % široké 

populace daného druhu. Pro člověka tato dávka leží někde mezi 3 až 4 Gy. 

Měřením jednotlivých veličin ionizujícího záření jako je aktivita, dávka, 

dávkový příkon lze zjistit jak silný je zdroj ionizujícího záření. Je možné vypočítat 

dobu, po kterou se může člověk v blízkosti takového zdroje zdržovat aniž by to 

ohrozilo jeho zdraví nebo život nebo jakou celkovou dávku obdržel. Dále lze zjistit i o 

jaký druh radionuklidu se jedná. Tato měření jsou základem  pro  rozhodování, zda   je   

přijatelné povolit  spotřebu málo kontaminovaných pícnin či potravin, zda lze 

vstupovat do kontaminovaného území, zda je aktivita radionuklidu přítomných v 

ovzduší přijatelná pro člověka nebo zda ohrožuje jeho zdraví či život a zda se musí 

realizovat následná opatření.[2] 

3.2.5. Speciální  pojmy  

Ekvivalentní dávka  [ ],TH Sv sievert=   

Dávka ve tkáni nebo orgánu T daná vztahem 

, ,T R T R
R

H W D=∑       (7) 

DT,R  - střední absorbovaná dávka ze záření R ve tkáni nebo orgánu T [Gy] 

WR   -  radiační váhový faktor  

Vzhledem k tomu, že faktor WR je bezrozměrný, je jednotka ekvivalentní dávky 

stejná jako pro absorbovanou dávku [J/kg], její zvláštní název je  sievert [Sv].[22] 

Kolektivní efektivní dávka ,S man Sv man sievert =    

Kolektivní efektivní dávka vyplývající z hodnot individuálních efektivních 

dávek mezi E1 a E2 z konkrétního zdroje ve specifikovaném časovém období T je 

definována jako 

( )
2

1
1 2, ,

E

E
T

dN
S E E T E dE

dE
 

=  
 

∫
△

△     (8) 

E1,2 - průměrná efektivní dávka pro podskupinu 1 a 2 [Gy] 

T -  časovém období 

Může být aproximována jako S = Σi Ei Ni , kde Ei je průměrná efektivní dávka 

pro podskupinu i a Ni je počet jednotlivců v podskupině. Časové období a počet 

jednotlivců přes které se efektivní dávka sčítá musejí být vždy specifikovány. 
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Jednotkou kolektivní efektivní dávky je joule na kg  [J/kg] a jejím zvláštním názvem 

je man sievert [man Sv].[22] 

Nehodová expoziční situace 

Neočekávaná situace, která nastane během výkonu činností a která vyžaduje 

okamžitou akci. Nehodová expoziční situace může právě z činností vzniknout.[22] 

Odvrácená dávka 

Dávka, které bylo zabráněno nebo která byla odvrácena zavedením ochranného 

opatření nebo souboru ochranných opatření, tj. rozdíl mezi předpokládanou dávkou při 

neuplatnění ochranných opatření a očekávanou zbytkovou dávkou.[22] 

Operační veličiny 

Veličiny užívané v praktických aplikacích pro monitorování a vyšetřování 

situací týkajících se zevního ozáření. Jsou definovány pro měření a následné 

hodnocení dávek v těle. V dozimetrii vnitřního ozáření nebyly definovány žádné 

operační dávkové veličiny, které by přímo stanovily odhad ekvivalentní nebo efektivní 

dávky. Pro hodnocení ekvivalentní nebo efektivní dávky v těle způsobené 

inkorporovanými radionuklidy se užívá jiných metod. Jsou většinou založeny na 

různých měřeních aktivity a na následné aplikaci biokinetických modelů (na 

výpočtových modelech).[22] 

Osobní dávkový ekvivalent [ ],PH Sv sievert=  

Operační veličina: dávkový ekvivalent v měkké tkáni v příslušné hloubce d pod 

konkrétním bodem lidského těla. Jednotkou osobního dávkového ekvivalentu je joule 

na kg [J/kg] a jeho zvláštní název je sievert [Sv].. Konkrétní bod je obvykle dán 

místem, kde se nosí osobní dozimetr.[22] 

Prostorový dávkový ekvivalent ( ) [ ]* 10 ,H Sv sievert=  

Dávkový ekvivalent v určitém bodě pole záření, které by uspořádané a rozšířené 

pole způsobilo v hloubce d = 10 mm ve standardní kouli (Mezinárodní komise pro 

radiační jednotky a měření) na poloměru směřujícím proti směru upořádání pole. 

Jednotkou prostorového dávkového ekvivalentu je joule na kilogram [J/kg],  a jeho 

zvláštní název je sievert [Sv].[22] 
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Směrový dávkový ekvivalent ( ) [ ], ,H d Sv sievert′ Ω =  

Dávkový ekvivalent v určitém bodě radiačního pole je dávkový ekvivalent, které 

by rozšířené pole způsobilo v hloubce d ve standardní kouli  (Mezinárodní komise pro 

radiační jednotky a měření) na poloměru směřujícím příslušným směrem . Jednotkou 

směrového dávkového ekvivalentu je joule na kg [J/kg] a jeho zvláštní název je sievert 

[Sv]. [22] 

Úvazek efektivní dávky ( ) [ ],E Sv sievertτ =  

Součet součinů úvazků orgánových nebo tkáňových ekvivalentních dávek a 

příslušných tkáňových váhových faktorů (WT), kde τ je doba integrace v letech po 

příjmu. Časové období úvazku je pro dospělé 50 let po příjmu a u dětí do věku 70 

let.[22] 

3.3.  Dekontaminace 

Dekontaminace je proces, při kterém se odstraňuje kontaminant z  povrchu nebo 

prostředí. Většinou se však pouze sníží škodlivé účinky na  předem stanovenou 

bezpečnou úroveň. Dekontaminace je významné opatření ochrany proti následkům 

použití zbraní hromadného ničení nebo únikům nebezpečných látek při provozních 

haváriích. Jejím konečným cílem je snížení zdravotnických a nezvratných ztrát, 

vytváření podmínek pro obnovu normálního života v kontaminovaných oblastech, pro 

zabezpečení záchranných a neodkladných prací a asanaci území. Případ rozšíření 

vnější kontaminace na vnitřní vyžaduje důkladnou a rychlou dekontaminaci zejména 

při kontaminaci nechráněného povrchu těla osob a dále materiálů, s nimiž osoby 

budou nebo jsou ve styku. U ostatních materiálů není časová náročnost dekontaminace 

tak naléhavá, ale i zde je nutné dekontaminaci vykonat v nejkratší možné době, aby se 

snížilo nebezpečí druhotné kontaminace.[3] - [5] 

Dekontaminaci obvykle členíme podle tří základních kritérií: 

a) podle druhu kontaminantu se jedná o odstraňování látek: 

- chemických - odmořování (detoxikace), 

- radioaktivních - dezaktivace, 

- biologických - dezinfekce, 

b) podle druhu kontaminovaného povrchu dělíme na dekontaminaci: 

- osob (dříve hygienická očista), 
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- zvířat ( dříve veterinární očista), 

- výstroje a prostředků ochrany, 

- techniky a dopravních prostředků, 

- potravin a vody, 

- terénu a budov, 

c) podle rozsahu a důkladnosti se jedná o dekontaminaci: 

- částečnou (primární),  

- úplnou (sekundární),  

Dekontaminační (dezaktivační) postupy  se zásadně dělí na procesy s použitím a 

bez použití kapalin, tedy na suché způsoby dezaktivace a mokré způsoby dezaktivace. 

Suché způsoby dezaktivace jsou založeny na fyzikálních, mechanických, 

pneumatických, případně i dalších dějích, jimiž je odstraňováno radioaktivní zamoření 

z povrchů. Došlo-li k radioaktivnímu zamoření za sucha, mělo by být použito při 

dezaktivaci především suchého způsobu. 

Suché způsoby dezaktivace jsou např. ometání a otírání zamořených objektů, 

kartáčování, vytřepávání, vyklepávání zamořené výstroje a textilních materiálů, 

vysávání nebo ofukování proudem vzduchu, odstranění zamořené povrchové vrstvy 

(zeminy, sněhu apod.), její překrytí nezamořeným materiálem pro překonávání úseků 

kontaminovaných radioaktivními látkami. 

Mokré způsoby dezaktivace spočívají na fyzikálních, příp. fyzikálně-

chemických dějích odstraňování radioaktivního zamoření z povrchů v kapalném 

prostředí. Možnost poutání radionuklidů (ze vzniklých radioaktivních roztoků) 

povrchovými jevy je třeba kompenzovat například přídavkem komplexotvorných 

činidel. Použití těchto způsobů dekontaminace představuje mnoho možných pochodů a 

reakcí, jako jsou ředění, extrakce, srážení, tvorba komplexů aj. 

Patří sem zejména následující dezaktivační postupy: smývání radioaktivních 

látek vodou (případně parou), odstraňování radioaktivního zamoření plyno 

kapalinovým proudem, smývání radioaktivních látek dezaktivačními směsmi a 

pěnami, smývání radioaktivního zamoření organickými rozpouštědly (hlavně v 

zimních podmínkách či jako náhradní způsob dezaktivace - použití pohonných hmot), 

praní výstrojních součástek a prostředky individuální ochrany (PIO) speciálními 

postupy v pračkách, odstraňování radioaktivních látek z povrchů působením 

ultrazvuku ve vhodné kapalině.[2]-[5] 
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3.3.1. Speciální pojmy při dekontaminaci 

Dekontaminační faktor DF  

Dekontaminační faktor je poměr dávky před dekontaminací H, k dávce po 

vykonání dekontaminace, HD: [7] 

D

H
DF

H
=        (9) 

Obdobně je možné vyjádřit dekontaminační faktor jako poměr aktivity daného 

radionuklidu v kontaminovaném materiálu před dekontaminací A, k aktivitě 

radionuklidu po vykonání dekontaminace  AD :[7] 

D

A
DF

A
=        (10) 

Retenční faktor RF  

Referenční faktor je převrácená hodnota k  dekontaminačnímu faktorů DF:[7]  

1
RF

DF
=        (11) 

Stupeň dekontaminace DG  

Stupeň dekontaminace DG se používá na vyjádření efektivnosti dekontaminace: 

 
( )

1 DH H
DG RF

H

−
= − =      (12) 

V případě znalosti kontaminace (objemové, povrchové, hmotnostní aktivity) A, 

která odpovídá zásahové úrovni, a za předpokladu znalosti stupně dekontaminace DG 

pro danou dekontaminační metodu, je možné stanovit maximální kontaminaci 

(maximální objemovou, povrchovou, hmotnostní aktivitu) AMAX, pro kterou může být  

aplikována daná dekontaminační metoda: 

MAX REFA A DG= i       (13) 

kde  aktivita  kontaminace AREF (objemová, povrchová, hmotnostní aktivita), 

odpovídá zásahové úrovni. 

Stupeň dekontaminace DG = 1 představuje plnou (100%) dekontaminaci, při DG 

= 0.5 zůstane v dekontaminovaném materiálu 50% aktivity a při DG = 0.1 zůstane v 

dekontaminovaném materiálu 90% původní aktivity. [7] 
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4. Současný stav řešení dekontaminace ve VHP JE Dukovany 

Současné řešení  plánu dekontaminace ve vnějším havarijním plánu JE 

Dukovany je úzce  navázáno na plán evakuace a plán opatření k ochraně 

hospodářských zvířat.  V táto kapitole provedu stručnou charakteristiku zóny 

havarijního plánu, klasifikaci mimořádných událostí, plán evakuace, plán 

dekontaminace a  plán opatření k ochraně hospodářských zvířat.     

4.1.  Zóna havarijního plánování JE Dukovany 

Jaderná  elektrárna   Dukovany (EDU)  leží 25 km  jihovýchodně od města  

Třebíč a 35 km jihozápadně  od  města  Brna  na  pravém  břehu řeky Jihlavy.   

Elektrárna  je vzdálena  45 -  50 km od  státních  hranic s Rakouskem. Terénní reliéf je 

v severní  části členitý s údolím řek  Jihlavy, v jižní části přechází v rovinatý terén. V 

okruhu  20 km od  Jaderné  elektrárny   Dukovany žije přibližně 96  000 obyvatel, 

převažují zde malá venkovská sídla, která jsou slabě osídlena (tabulka č.4).  

Výběr  lokality  byl  proveden  tak,  aby  nebyly   blízkosti velká  průmyslová  

zařízení  ani  frekventované  transportní  cesty. Blízké  okolí  jaderné  elektrárny  má  

jednoznačně zemědělský charakter a jsou zde jen malé průmyslové závody.   

Okolí  Jaderné  elektrárny Dukovany  je členěno do  zóny  havarijního  

plánování (ZHP)  v  níž  se ochranná  opatření  plánují  a  připravují. Tato zóna je 

rozdělena  jednak  do  tří  pásem  představujících  kružnice  o  poloměrech   5  km,  10  

km  a  20  km  od  EDU,  tak  na  16  kruhových  výsečí  po  22,5  stupních tím 

způsobem  tak, aby osy těchto výsečí  odpovídaly směrům větru počínaje 0 stupněm 

(obrázek č.1). [11], [16]       
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Tabulka 4 : Počty obyvatel v ZHP JE Dukovany[16] 

                       

Kraj vysočina
Jihomoravský 

kraj
Celkem

 do 5 km 3 555 658 4 313
5 - 10 km 4 815 4 364 9 208
do 10 km 8 370 5 022 13 421
10 - 20 km 22 473 60 834 82 933
Celkem ZHP 30 843 65 856 96 354

Počty obyvatel

Jednotlivá pásma v ZHP
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Obrázek 1 : Zóna havarijního plánování JE Dukovany[16] 
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4.2.   Systém kvalifikace mimořádných událostí 

Metodika klasifikace závažnosti mimořádné události vychází z požadavku 

vyhlášky SÚJB č. 318/02 Sb. s přihlédnutím k doporučení Mezinárodní agentury pro 

atomovou energii (MAAE) v dokumentu TECDOC-955. Účelem klasifikace 

mimořádné události je zejména zajistit včasnou aktivaci organizace havarijní odezvy a 

volbu vhodné a účinné odezvy. 

Pro posuzování závažnosti mimořádných událostí jsou podle vyhlášky 

č.318/2002 Sb. tyto mimořádné události členěny do tří stupňů. Systém kritérií pro 

klasifikaci mimořádných události je platný pro všechna jaderná zařízení EDU, ale i 

objekt úložiště radioaktivních odpadu Dukovany. 

Kritéria pro klasifikaci MU, popsaná ve vnitřním havarijním plánu, se vztahují 

na stavy, které by mohly nastat v důsledku vzniku mimořádných událostí v EDU. 

Výčet těchto potenciálně možných událostí byl zpracován na základě posouzení 

pracovníků příslušných odborných útvarů. 

Klasifikační systém EDU zohledňuje závažnost vzniklé události na základě 

rozsahu vzniklých nebo předpokládaných následku MU a schopnosti organizace 

zamezit dalšímu rozvoji MU a likvidovat její následky. V souladu s vyhláškou 

č.318/2002 Sb. tento klasifikační systém rozděluje mimořádné události do tří stupňů, 

přičemž numericky vyšší stupeň znamená větší závažnost MU. [13],[16] 

MU 1. stupně : 

a) událost, přesahující svým charakterem a závažností rámec abnormálního 

provozu, 

b) vyžaduje v rámci EDU přijetí a realizaci opatření k zaměření dalšího rozvoje 

MU a k obnovení původního stavu, 

c) má omezený (lokální) charakter a k jejímu řešení jsou dostačující síly a 

prostředky obsluhy nebo pracovní směny (je zvládnutelná silami směny a  

nevyžaduje zásah složek organizace havarijní odezvy EDU ani vnější 

havarijní organizace), 

MU 2. stupně : 

a) událost, přesahující svým charakterem a závažností 1. stupeň MU, její 

následky však nevyžadují opatření na ochranu obyvatelstva,  
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b) bez přijetí a okamžité realizace opatření by však mohlo dojít k rozšíření 

následku MU mimo prostory EDU, 

c) není zvládnutelná silami směny, její řešení a likvidace vyžaduje aktivaci a 

zapojení složek a prostředku organizace havarijní odezvy EDU, 

MU 3. stupně : 

a) událost, jejíž následky mají závažný dopad na obyvatelstvo a životní 

prostředí v okolí, 

b) EDU a vyžaduje přijetí neodkladných opatření na ochranu obyvatelstva 

v ZHP, 

c) podle vnějšího havarijního plánu; není zvládnutelná silami směny ani 

organizací havarijní odezvy EDU, její řešení a likvidace vyžaduje aktivaci a 

zapojení složek organizace havarijní odezvy EDU i vnější havarijní 

organizace, 

4.3.  Plán evakuace 

Evakuace při radiační havárii je opatření směrující k organizovanému přemístění 

obyvatelstva z ohroženého území. Evakuace bude provedena preventivně v před 

únikové fázi, nebo se provede až v po únikové fázi radiační havárie, a to po průchodu 

radioaktivního oblaku. Jejím prvořadým smyslem je včasné vyvezení osob z prostoru 

ohroženého zamořením a ozářením. V některých případech muže být rozhodnuto         

o provedení evakuace i z prostoru, který byl zamořen dříve, než jej stačili lidé opustit. 

O tom, zda v takovém případe bude výhodnější evakuace obyvatel nebo jeho 

dlouhodobé ukrytí, rozhodne krizový štáb (KŠ) na základe důkladné analýzy výsledku 

monitorování radiační situace. Evakuace se plánuje a připravuje v okolí 10 km od 

EDU a ve větších vzdálenostech pouze rámcově,  přičemž její realizace závisí na 

vývoji situace a hodnocení výsledku monitorování.[9],[16] 

4.3.1. Systém řízení hromadné evakuace a samovolné evakuace 

Při vzniku, nebo podezření na vznik radiační havárie se neprodleně přistupuje 

k uskutečnění předem připravených evakuačních opatření (aktivace sil a prostředků, 

regulace pohybu osob, přistavení vozidel atd.) v celém okolí do 5 km od EDU a v 

okolí do 10 km v pěti ze 16 výsečí odpovídajících směrům větru  tak, že střední z 

výsečí leží ve směru protilehlém ke směru větru, a to neprodleně po vyrozumění a na 
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základe výsledku monitorování reálné radiační situace po rozhodnutí příslušného 

krizového štábu (KŠ) kraje na základě podkladů poskytnutých krizovým štábem 

Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (KŠ SÚJB). Vlastní odsun se provádí podle 

výsledku monitorování, na základe podkladu poskytnutých KŠ SÚJB a rozhodnutí KŠ 

kraje. Na ostatním území do 10 km a v celé ZHP se uskutečňuje aktivace sil a 

prostředků pro evakuaci v rozsahu stanoveném KŠ kraje. O odsunu v těchto oblastech, 

případně o jeho odvolání, jakož i o odvolání aktivace, se rozhoduje podle výsledku 

monitorování. Evakuace se provádí za 20 km okolí od EDU z ohrožené obce do 

přijímacího střediska, které je určeno Vnějším havarijním plánem (VHP). V 

přijímacím středisku je evakuované obyvatelstvo rozděleno do míst ubytování za 

využití všech možných ubytovacích kapacit nacházejících se na katastru předurčené 

obce (kulturní domy, rekreační, sociální, školská, sportovní a stravovací zařízení). Pro 

zabezpečení evakuačních opatření k ochraně obyvatelstva při vzniku radiační havárie 

jaderné energetické zařízení (JEZ) je výkonným orgánem KŠ stanovena stálá pracovní 

skupina. Jednotlivá opatření zabezpečuje předseda a členové pracovní skupiny v rámci 

pravomocí a působností představitele územního nebo resortního orgánu nebo 

organizace.[16] 

4.3.2. Vyhlášení evakuace 

Hejtman kraje vyhlašuje pro území kraje nebo jeho část, evakuaci  na základě  

doporučení KŠ SÚJB a KŠ kraje.[9],[16] 

4.3.3. Dopravní zabezpečení evakuace 

K provedení evakuace se budou využívat: 

a) přistavené dopravní prostředky (autobusy) 

b) vlastní vozidla 

Evakuace přistavenými dopravními prostředky 

Do jednotlivých obcí budou přistaveny autobusy na 60% počtu obyvatelstva, 

které dopraví občany do určených míst (příjmových obcí). Místa přistavení volí 

starostové jednotlivých obcí tak, aby pobyt občanů na volném prostoru po opuštění 

úkrytu a při přemístění k autobusu byl co nejkratší. S těmito místy seznámí starostové 

všechny občany obce.[16] 



 33 

Způsob nasedání do autobusu 

Před budovou, či na shromaždišti bude upřesněn nástup do autobusu klaksonem, 

místním, závodním, školním rozhlasem. Po výzvě k nasednutí je třeba dodržovat tyto 

zásady (i při využití vlastního vozidla): 

a) nasadit ochranné návleky na obuv (igelitový sáček apod.), 

b) nasadit prostředky pro ochranu dýchacích cest a povrchu těla, 

c) vzít evakuační zavazadlo, uzamknout dům a nejkratší cestou se odebrat k 

autobusu nebo vozidlu,které bude použito k evakuaci, 

d) před vstupem do dopravního prostředku sejmout z obuvi ochranné návleky a 

ponechat je mimo vozidlo, 

e) zachovávat klid, chovat se ukázněně a řídit se důsledně pokyny orgánu 

pořádkové služby, rozhlasu a televize, 

f) upozornit pořádkové orgány na případy, kdy spoluobčané zůstali z 

jakýchkoli důvodu v bytech a budovách. 

Evakuace vlastními dopravními prostředky: 

K provedení evakuace lze využít vlastní vozidlo za těchto předpokladů: 

a) vozidlo je garážováno v dostatečné blízkosti úkrytu, 

b) vozidlo je v dobrém technickém stavu, 

c) zásoba pohonných hmot je dostatečná (asi na 100 km jízdy), 

d) dobrá znalost stanovené komunikace do místa evakuace ( příjmové obce), 

e) způsobilost k jízdě dle zákona č.361/2000 Sb. 

Popis evakuačního zavazadla 

Evakuační zavazadlo pro případ evakuace musí být malých rozměrů a je vhodné 

mít předem připravený seznam věcí, které si budou občané brát s sebou. Nejvhodnější 

jako zavazadlo jsou různé batohy, cestovní tašky, kufry, označené visačkou se jménem 

a adresou.[16] 

Doporučený obsah zavazadla : 

- osobní doklady (občanský průkaz, cestovní pas, rodný list, průkaz pojištěnce, 

doklady k provozování motorového vozidla apod., včetně dokladu rodinných 

příslušníků), 

- léky a zdravotní pomůcky (osobní léky, obvazy a další vybavení běžné 

lékárničky), brýle ke čtení, 
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- cennosti (peníze, vkladní knížky, cenné papíry, pojišťovací smlouvy, 

platební a sporožirové karty apod.), 

- sezónní oblečení (náhradní oděv, prádlo, obuv, pláštěnka), 

- přiměřená zásoba prostředků osobní hygieny a hygienických potřeb, 

- spací pytel (přikrývky), karimatka  nebo nafukovací lehátko, 

- jídelní nádobí, potřeby na šití, kapesní nuž, otvírač na konzervy, 

- základní (trvanlivé) potraviny na 2 - 3 dny, včetně nápojů, 

- kapesní svítilnu + náhradní baterie, svíčky, zapalovač, zápalky, 

- dále se doporučuje přenosný rozhlasový přijímač + náhradní baterie, psací 

potřeby a dopisní obálky se známkami, píšťalka, předměty pro vyplnění 

dlouhé chvíle (např. stolní společenská hra, knížka), 

4.3.4. Evakuační trasy 

Evakuační trasy jsou voleny tak, aby v co nejkratší době mohlo být opuštěno 

ohrožené území, aby doprava po komunikacích byla plynulá a nedocházelo ke 

komplikacím a nebránilo se příjezdu technickým prostředkům. Pořádková služba 

(orgány Policie České republiky) zabezpečuje regulaci těchto tras, aby se netvořily 

dlouhé kolony vozidel a techniky. Následky dopravních nehod a dekontaminace těchto 

tras jsou řešeny složkami Integrovaného záchranného systému  (IZS).[16] 

Hlavní evakuační trasy 

1) Dukovany - Mohelno - Březník - Kralice n/Osl. - Jinošov - Jasenice - Tasov 

2) Rapotice - Kralice n/Osl. - Náměšt n/Osl. - Vladislav - Třebíč 

3) Náměšt n/Osl. - Jinošov - Velká Bíteš 

4) Dalešice - Stropešín - Koněšín - Smrk - Budišov 

5) Hrotovice - Zárubice - Lipník - Klucov - Střítež - Třebíč 

6) Rouchovany - Přešovice - Radkovice u Hr. - Myslibořice - Jaroměřice 

n/Rok. - Moravské Budějovice 

7) Slavětice - Kramolín - Hartvíkovice - Konešín 

8) Mohelno - Kladeruby - Sedlec - Vicenice 

9) Stropešín - Valec - Odunec - Račice - Myslibořice 

10) Tavíkovice - Újezd - Slatina - Strelice - Jevišovice - Boskovštejn - Pavlice 

11) Hornín Kounice - Medlice - Višnové - Horní Dunajovice - Želetice - 

Vítonice - Prosiměrice 
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12) Džbánice - Trstěnice - Hostěradice - Miroslav - križovatka se silnicí I/54 

13) Rešice - Tulešice - Vémyslice - Dobelice - Olbramovice - Branišovice 

14) Horní Duňany - Dolní Dubňany - Dobřínsko - Moravský Krumlov - 

Olbramovice - Branišovice 

15) Ketkovice - Rapotice - Stanovište - Velká Bíteš 

16) Zbýšov - Zastávka - Rosice - Ostrovacice - Veverská Bítýška 

17) Oslavany - Ivančice - Moravské Bránice 

18) Neslovice - Hlína - Moravské Bránice 

Trasy přesunu záchranných a likvidačních sil a prostředků 

1. Dukovany - Slavětice - Valec - Kožichovice - Třebíč 

2. Tavíkovice - Přeskače - Běharovice - Stupešice - Plavec - Únanov 

3. Dálniční přivaděč - Tetčice - Neslovice - Ivančice - Jamolice - Dukovany 

4.4.  Plán dekontaminace 

Dekontaminaci osob a techniky provedou síly a prostředky Armády České 

republiky (AČR). Dekontaminací se rozumí realizace opatření směrujících k 

odstranění radioaktivních látek z povrchu lidského těla, vozidel a jiné techniky, terénu, 

objektu a hospodářských zvířat.[16]  

Dekontaminace osob, objektu, dopravních prostředku, hospodářských zvířat a 

území v zóně havarijního plánování : 

- uskutečňuje se na základe hodnocení výsledku monitorování skutečné 

radiační situace a rozhodnutí krizového štábu příslušného kraje, 

- upřesňuje se, odvolává, případně rozšiřuje na další území podle výsledku 

monitorování radiační situace na základě podkladu pro rozhodování, 

poskytnutých KŠ SÚJB a na základě rozhodnutí krizového štábu příslušného 

kraje , 

Při provádení dekontaminace KŠ kraje  ve spolupráci s Hasičským záchranným 

sborem (HZS) kraje: 

- zabezpečí v případe potřeby náhradní oblečení pro obyvatelstvo po 

provedené dekontaminaci, 

- stanoví na základe doporučení KŠ SÚJB prostory pro vypuštění (uložení) 

kontaminované vody z dekontaminačních stanovišť, 
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- dodá izolační fólie k zabránění průsaku kontaminované vody ze sběrných 

jímek do pudy, 

- zabezpečí dodávku vody pro provedení dekontaminace v případe 

nedostatečných kapacit vodních zdrojů v dekontaminačních místech, 

- organizačně zabezpečí pohyb osob a techniky před vstupem do prostoru 

dekontaminačního stanoviště a po provedené dekontaminaci. 

V případě narušení systému dekontaminace osob a techniky nebo při potřebě 

provést dekontaminaci většího počtu osob a techniky na základe požadavku KŠ kraje,  

řeší nasazení dalších potřebných sil a prostředků předané cestou  Operačního a 

informačního střediska hasičského záchranného sboru (OPIS HZS), náčelníka 

generálního štábu Armády České republiky (NGŠ AČR) cestou společného 

operačního centra Ministerstva obrany (SOC MO).[16] 

4.4.1. Dekontaminační místa 

Přehled   stávajících dekontaminačních míst   vytvářených  silami a prostředky  

AČR a HZS ČR v případě evakuace z 10 km okolí JE Dukovany (tabulka č.3). 

[15],[16]  
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Tabulka 5 : Přehled dekontaminačních míst [16] 

Číslo 
DM

Název Přesné místo Zřizuje

1. Lukov
Uprostřed obce Lukov, 3 km sjezd z hlavní silnice Jaroměřice -
Moravské Budějovice

AČR

2. Střítež
Křižovatka na začátku obce Střítež  ve směru od Klučova,  
silnice  na obec Kožichovice

AČR

3. Kožichovice
2,5 km jv. Třebíč,  křižovatka u obce Kožichovice, ve směru 
od Hrotovic do Třebíče, vodní nádrž Markovka

HZS

4. Vladislav
2 km východně od Třebíče,  silnice Třebíč – Vladislav odbočka 
na Hostákov,

HZS

5. Kojatín V obci na silnici Kojatín - Budišov HZS

6. Číkov
Komunikace Číkov – Tasov, 0,5 km od obce Číkov  u uměle 
vytvořené vodní plochy

HZS

7. Košíkov
1 km jv. Velká Bíteš, sjezd dálnice D1, 0,5 km jižně od objektu 
MERO ČR a.s.

AČR

8. Neslovice 
0,5 km jihovýchodně obce Neslovice, na křižovatce vlevo , 
dále východně v přilehlých objektech

HZS

9.
Mor.Bránice-Dolní 
Kounice

Komunikace mezi obcemi Moravské Bránice a Dolní Kounice 
u kamenolomu

AČR

10. Olbramovice
Severozápadní okraj obce Olbramovice a přilehlá místní 
komunikace do objektu AGRA a.s 

AČR

11.
Stošíkovice na 
Louce

Západně obce Stošíkovice na Louce přes řeku Jevišovku a v 
obci

AČR

12. Únanov
Severní okraj obce ÚNANOV, křižovatka a prostor parkoviště 
místního koupaliště

HZS

13. Boskovštejn 
Komunikace v obci BOSKOVŠTEJN, parkovací prostor před 
obecním úřadem 

AČR
 

4.4.2. Způsob radiační kontroly osob a techniky 

Postupy vychází z materiálu Mezinárodní agentury pro atomovou energii  

(MAAE) – Příručka pro monitorování při jaderných a radiačních haváriích, IAEA- 

TECDOC- 1092, postup A8C a vojenského předpisu Chem- 1-5  - Monitorování 

radiační situace v míru silami a prostředky AČR ( Ministerstvo obrany 1999). 

Monitorování osob a techniky se provádí na výstupech z kontaminovaného 

prostoru a na předurčeném dekontaminačním místě. Dozimetrickou kontrolu provádí 

opěrné body jednotlivých HZS krajů a síly a prostředky AČR, které rozvinují 

pracoviště v plánovaných a předem rekognoskovaných prostorech v blízkosti 

dekontaminačních míst na hlavních evakuačních trasách.[15],[16] 
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Monitorování osob 

a) je-li přepravní technika kontaminována v rozsahu od 3 do 10 µGy.h-1, 

uskutečňuje se dozimetrická kontrola osob přístroji DC-3E-98, RP-114 nebo jiným 

dozimetrickým přístrojem takto: 

- osoby setrvávají ve vozidle, 

- měří se plošná aktivita (tzn. s otevřenou clonou přístroje, s detektorem kolmo 

k měřené části těla ve vzdálenosti přibližně 10 cm od povrchu těla), 

- měření se začíná od vrcholu hlavy, dolů po stranách krku přes límec, ramena, 

paže, zápěstí, ruku, podpaží až do podpažní jamky, pak po boku na nohu, 

přes vnější kotník na botu. Pokračuje se mezi nohama na druhou stranu těla. 

Zkontroluje se přední a zadní část těla. Zvláštní pozornost se věnuje 

chodidlům, zadní části kalhot, kolenům, rukám a tváři. Sondou se pohybuje 

rychlostí asi 5 cm/sec., 

- při měření v autobusech se kontrolují především ty osoby (z časových 

důvodů), které se před nástupem do autobusu pohybovaly mimo uzavřené 

prostory nebo manipulovaly s předměty, které se nalézaly mimo uzavřené 

prostory, 

- je-li kontaminace osoby rovna nebo vyšší než 4 Bq/cm2 (zásahová úroveň 

pro kontaminaci pokožky a oděvu) provádí se záznam o výsledku 

monitorování do záznamníku a kontaminované osoby se odesílají na 

dekontaminační místo k provedení dekontaminace. 

Tabulka 6 : Naměřené hodnoty povrchové kontaminace a příslušná opatření [15] 

Naměřená hodnota 
(zásahová úroveň)

Sdělení osobám Opatření

pod 1 Bq/ cm2 Nejste kontaminován Žádné

1 – 100 Bq/ cm2 Jste mírně kontaminován.Je
nutno se očistit a převléknout

Očištění a převléknutí
(je možné i mimo
dekontaminační místo).

100 – 1000 Bq/ cm2 Jste kontaminován. Očistěte se
na dekontaminačním místě.

Očistění na dekontaminačním
místě s následnou kontrolou
a převlečením.

1000 – 10 000 Bq/ cm2
Jste silně kontaminován. Okamžitě 
se očistěte na
dekontaminačním místě.

Přednostní očistění na 
dekontaminačním místě
s následnou kontrolou a 
převlečením. Osoby je třeba
podle možností izolovat.

nad 10 000 Bq/ cm2
Jste velmi silně kontaminován.
Okamžitě se očistěte na
dekontaminačním místě.

Přednostní očistění na
dekontaminačním místě
s následnou kontrolou a
převlečením. Osoby je třeba
podle možností izolovat.
Zajištění lékařského vyšetření.  
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V naléhavém případě (např. při vysokém počtu osob, při překročení kapacity 

místa dekontaminace, při ohrožení průběhu evakuace) se zásahová úroveň zvyšuje na 

400 Bq/cm2. Při překročení této úrovně se provádí dekontaminace umytím celého těla 

(včetně vlasů) s použitím mýdla a s následným převlečením do čistého 

(nekontaminovaného) oblečení. 

b) je-li dávkový příkon (stupeň zamoření) u přepravní techniky vyšší než  10 

µGy/h odesílají se osoby i technika přímo na dekontaminační místo k provedení 

dekontaminace.[15],[16] 

Monitorování přepravní techniky 

- kontaminace vozidel se zjišťuje měřením dávkového příkonu při výšce 

sondy 10 cm nad jednotlivými částmi vozidla (u přístroje DC-3E-98 a RP-

114 se zavřenou clonou). Měření se provádí za přítomnosti osob ve vozidle, 

- důraz se při měření klade na čelo techniky v prostoru chladiče, na přední 

sklo a střechu, podběhy a střed vnitřku vozidla. U autobusů a nákladních 

vozidel na nástupní schody  a vstupy. Bere se v úvahu mechanismus vzniku 

kontaminace. Při kontaminaci nekrytých vozidel, vzniklé při průjezdu 

radioaktivním oblakem, dochází k sedimentaci radioaktivního prachu 

především na horní vodorovné plochy vozidla (jedná se o nejzávažnější 

mechanismus vzniku kontaminace). Za jízdy v kontaminovaném prostředí je 

vlastní kontaminace způsobena především zvířením (za deště rozstřikem) 

radioaktivních částic, které se zachycují zejména na čelní ploše vozidla, 

podbězích  a  na kolech (jedná se o méně závažný mechanismus vzniku 

kontaminace), 

- v průběhu měření se současně sleduje i dávkový příkon na vlastním 

kontrolním místě (dávkový příkon pozadí). Naměřené hodnoty se odečítají 

od hodnot naměřených při vlastní kontrole vozidel, 

- naměřené hodnoty a následná opatření, nařízená provést při kontrole vozidel, 

jsou uvedena v následující tabulce. Uvedená sdělení a opatření se 

uskutečňují nezávisle na tom, v jakém místě byla příslušná hodnota zjištěna,  

- každém monitorovaném vozidle se provádí záznam výsledků do 

záznamníku. 
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Tabulka 7 : Naměřené hodnoty a příslušná opatření při kontrole vozidel [15] 

Naměřená hodnota 
(zásahová úroveň)

Sdělení osádce vozidla Opatření

pod 3 Gy.h-1

(0,3 mR.h-1)

Vozidlo je kontaminováno
hluboko pod tolerovanou úroveň

Zápis státní poznávací značky
(RČ).

3 -10 Gy.h-1

(0,3 – 1 mR.h-1)

Vozidlo je kontaminováno
málo. Doporučit omytí vozidla
bez radiohygienických opatření
a další kontroly

Omytí vozidla s následnou
kontrolou na dekontaminačním
a měřícím místě. Zápis (RČ).

10 - 100 Gy.h-1

(1 - 10 mR.h-1)

Nejvíce kontaminována jsou
tato místa ...(konkretizovat…)
Je nutné omytí a následná
kontrola

Omytí vozidla s následnou
kontrolou na dekontaminačním
místě. Zápis (RČ).

100 Gy.h-1 - 1 mGy.h-1

(10 - 100 mR.h-1)

Vozidlo je kontaminováno
vážně. Je nutné provést
dezaktivaci na
dekontaminačním místě.

Vozidlo očistit na
dekontaminačním místě. Zápis
(RČ). Nahlášení nadřízenému
(krizovému štábu).  

4.4.3. Způsob zabezpečení náhradního oblečení pro kontaminované osoby 

 Rozsah a složení těchto druhů zboží nelze předem vymezit. Závisí to na potřebě 

postiženého obyvatelstva a na možnostech čerpání (zásobách). Zároveň závisí 

zásobování na ročním období, charakteru ubytování a dalším zabezpečení postižených. 

Zpravidla bude poskytováno postiženému obyvatelstvu v místech provedení 

dekontaminace  přiměřené ošacení, obutí, přikrývky, jídelní misky, příbory, mýdla, 

ručníky a jiné prostředky osobní hygieny. Ošacení a stravu poskytuje PANEL nestátní 

nezisková organizace Jihomoravského kraje (PANEL NNO JMK). Poskytnutou stravu 

i další zboží postižené obyvatelstvo neplatí. Kontaminované osoby též využívají 

oblečení, které je součástí evakuačního zavazadla. 

Pro zajištění náhradního oblečení lze využít zásob náhradního oblečení ze skladu 

ve Velké Bíteši, kde jsou uloženy soupravy náhradního oblečení (tj. ponožky, spodní 

prádlo, košile, kalhoty polokošile, polobotky) a dále kontejneru umístěného na stanici 

Třebíč, ve kterém jsou tyto soupravy taktéž umístěny. 

Pokud budou místní podmínky vyhovovat, je možné v blízkosti 

dekontaminačních míst vybudovat za účelem zabezpečení základních životních potřeb 

(ubytování, ošacení, stravování, osobní hygiena, zdravotní a psychosociální pomoc) 

postiženému obyvatelstvu materiální základnu humanitární pomoci (MZHP) a to na 

nezbytně nutnou dobu. Materiál pro vybudování MZHP je uložen v centrálních 

zásobách Základny logistiky Olomouc a u speciálního útvaru HZS Hlučín. K dispozici 

je celková kapacita pro nouzové přežití 1 500 osob.[16] 
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4.5.  Opatření k ochraně hospodářských zvířat 

Po vzniku radiační havárie je třeba provést opatření k ochraně hospodářských 

zvířat, k zajištění živočišné produkce a v některých případech i k přežití jednotlivých 

druhu hospodářských zvířat. V  praxi to znamená zajistit potřebné množství krmiv a 

vody, zajistit kontroly zdravotního stavu a ošetření zvířat, jejich vytřídění a v 

nezbytných případech i jejich likvidaci. U chovatelsky vzácných nebo vysoce 

užitkových zvířat se provádí zajištění jejich přemístění do vhodného prostředí. 

Hospodářská zvířata jsou držena ve stájích po dobu trvání únikové fáze havárie a 

dále do rozhodnutí KŠ o případné evakuaci nebo režimu jejich ošetřování a krmení v 

závislosti na podmínkách radiační havárie. Doba pobytu ve stájích přizpůsobených k 

ukrytí skotu závisí na teplotě vnějšího vzduchu, rychlosti větru a množství zvířat. 

První krmení a dojení hospodářských zvířat je nutné provést za 4 až 6 hodin po 

zahájení ukrytí. Další krmení a dojení se provádí jednou denně.[16] 

Opatření připravená pro přežití a jejich zabezpečení hospodářských zvířat: 

a) ukrytí zvířat z volných prostor (pastva, výběhy) - zabránění vnější a vnitřní 

kontaminace (stáje, provizorně např. les), 

b) hermetizace stájových kapacit – jen v případe schopnosti realizace bodu c), 

- utěsnění oken, 

- lisované seno, sláma, pytle s pískem, tvárnice a jejich překrytí fólií, 

- uzavření případně utěsnění větracích světlíku ve stropech, 

c) zabezpečení filtroventilačního zařízení s potřebným výkonem t.j. výměna 

vzduchu min. 5 m3 za hod. pro jednu velkou dobytčí jednotku , 

d) ochrana zdrojů vody - nebude se provádět, zásobování je zajištěno z veřejné 

vodovodní sítě, 

e) ochrana krmiv, 

- objemná krmiva překrýt foliemi, 

- volné steny skladu objemných krmiv zakrýt plachtami, 

- jadrná krmiva bezpečné uložit v násypkách nebo papírových pytlích, 

f) zabezpečení nezbytné ošetřovatelské péče v závislosti na stavech zvířat, druhu 

a kategorii zvířat, stájové technologie, vybavení pracovníku ochrannými 

prostředky a zásobou potravin, [16] 
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4.5.1. Způsob veterinárního třídění dekontaminace zvířat 

S evakuací hospodářských zvířat se nepočítá, ale dojde-li k provedení odsunu 

některých zvířat (trasy přesunu jsou stejné jako pro evakuaci osob), musí všechna 

zvířata/přesunutá zvířata projít veterinární prohlídkou spojenou s dozimetrickou 

kontrolou. V závislosti na zjištěných údajích se odesílají k dekontaminaci. Po 

dekontaminaci a zjištění zdravotního stavu mohou být dopravena na porážku, na léčení 

do veterinárního zařízení nebo do stájí v prostorech za ZHP. Zde jsou zvířata 

izolována od ostatních a je prováděno sledování jejich zdravotního stavu. 

Kontaminovaná zvířata budou ve spolupráci s AČR vytříděná podle stupně 

kontaminace. Z hlediska třídících kritérií významný faktor představuje zejména vnitřní 

(případně povrchová) kontaminace zvířat v ohroženém území.[16] 

Opatření vůči hospodářskému zvířectvu zasaženému radiační havárií včetně 

likvidace uhynulých zvířat 

Jatečná zvířata, která se nacházejí v konečné fázi  příznaku nemoci z ozáření, 

jsou zásadně vyloučena z jatečního využití bez ohledu na skutečnost, zda onemocnění 

bylo způsobeno vnějším nebo vnitrním ozářením. Zvířata postižena lehkým stupněm a 

středním stupněm nemoci z ozáření mohou být určena k léčení. Terapeutický zákrok u 

zvířat s těžkým a velmi těžkým stupněm nemoci z ozáření, s hluboce rozvinutými 

klinickými příznaky se neprovádí, tato zvířata se zpravidla utrácejí. U zvířat, která 

byla vnitřně kontaminována radioaktivními látkami je doporučeno provést porážky na 

konci latentní fáze onemocnění Tento krok je nutný pro maximální využití této fáze k 

vyloučení radioaktivních látek z organismu a tím se vytvoří předpoklad těžení masa 

s nejmenší možnou radioaktivitou. Nutno však předpokládat, že maso získané z takto 

zasažených zvířat, bude mít zvýšený obsah radioaktivity. K zásobování lidí muže být 

uvolněno jen po stanovení stupně kontaminace. Rovněž nakládání s exkrementy 

(likvidace, úklid) bude regulováno na základe stanovení úrovní obsahu 

radionuklidu.[16] 

4.6.  Technika a prostředky pro dekontaminaci 

Technikou a prostředky pro dekontaminaci u  nás disponují převážně jednoty 

AČR a  v menší míře HZS ČR.   
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4.6.1. Stanoviště dekontaminace osob   

Stanoviště dekontaminace osob (SDO)  je určeno k provádění dekontaminace 

zasažených osob (muži, ženy, děti, ranění a nepohybliví) od všech typů kontaminantů 

v různých skupenstvích (plynné, kapalné, tuhé).[2] 

Stanoviště dekontaminace osob SDO-1 

Stanoviště dekontaminace osob SDO-1(obrázek č.2) se sestává ze tří stanů pro 

dekontaminaci osob sestavených v linii, dekontaminačního pracoviště obsluhy a 

technologického zabezpečení. Existuje několik typů SDO-1, podle výrobce 

(EUROVINIL S.p.A , VOP 026 s.p., EGO s.r.o.), ale základ je stejný, jen se mění 

velikosti stanů a výbava. Zde prezentovaná verze je používána u Samostatné 

záchranné roty Olomouc. Její původ je od  italského výrobce EUROVINIL 

S.p.A.[2],[17] 

 Hlavní technické vlastnosti SDO - 1: 

- velikost zastavěné plochy   25 m x 10 m  

- čas do pohotovosti    60 min 

- kapacita při 8 sprchách   60 – 100 osob/ h  

- spotřeba  teplé vody   1650 l/ h 

- zásobování pomocí   T 815 ACHR 90 / PV3S ARS 12 M 

 
Obrázek 2 : Stanoviště dekontaminace osob SDO-1  

Stanoviště dekontaminace osob SDO-2 

Stanoviště pro dekontaminaci osob SDO 2 (obrázek č.3) se od předchozího 

SDO, liší zejména zkrácením doby uvedení stanoviště do pohotovostního stavu. Toho 

je dosaženo  tím veškeré technologické prvky jsou trvale pevně uloženy a nevyžadují 

manipulaci. Stanoviště je tvořeno dvounápravovým přívěsem s výklopnými bočními 
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Pod každými vraty je uložen stanový dílec, který se po otevření vrat rozvine a vytvoří 

tak pracovní prostor pro činnost při dekontaminaci. V přední části přívěsu je vytvořen 

technologický prostor pro obsluhu a v zadní části průchozí zařízení  pro dekontaminaci 

obsluhy. Uprostřed přívěsu je prostor pro celý  mokrý proces dekontaminace. Součástí 

stanoviště je záchytná jímka na odpadni kontaminovanou vodu.[2] 

Hlavní technické vlastnosti SDO - 2: 

- čas do pohotovosti   10 min 

- obsluha    1+5 osob 

- velikost zastavěné plochy  9 m x 6 m  

 
Obrázek 3 : Stanoviště dekontaminace osob SDO-2 [31] 

4.6.2. Stanoviště dekontaminace techniky 

Stanoviště dekontaminace techniky (SDT) je určeno k provádění  dekontaminace 

kolové techniky, u vojenské verze LINKY - 82, jej lze použít i na pásovou techniku. 

Stanoviště dekontaminace techniky má vždy tři stupně dekontaminace. První stupeň  

je určen k hrubému oplachu techniky, druhý stupeň k nánosu dekontaminační směsi    

a třetí stupeň k oplachu dekontaminační směsi. Všechny stupně snižují množství 

kontaminantu z povrchu techniky.  

Stanoviště dekontaminace techniky LINKA – 82 

LINKA 82 (obrázek č.4)  je tvořena třemi rámy. První rám  je určen k hrubému 

oplachu techniky. Je zásobován čerpacím agregátem MZ 82. U tohoto zařízení je 

nutný dostatečný zdroj vody. Druhý  postřikový rám POR 82 (trysky 3 mm) je určen 
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k nánosu dekontaminační směsi.  Tento rám  je zásobován chemickým automobilem T 

815 ACHR 90 nebo PV3S ARS 12 M. Třetí rám je určen k oplachu dekontaminační 

směsi  a je zásobován stejně jako první rám. [5] 

Hlavní technické vlastnosti LINKA - 82: 

- čas pohotovosti     45 min 

- max.výška techniky   4 m 

- max. šířka techniky   3,6 m 

- spotřeba vody MZ - 82  1050  l/min 

- spotřeba směsi POR - 82  180  l/min  

 
Obrázek 4 : Stanoviště dekontaminace techniky LINKA- 82 

Stanoviště dekontaminace techniky SDT – HZS ČR 

 Stanoviště dekontaminace techniky SDT-HZS ČR (obrázek č.5) je nově 

zavedená technika k  HZS ČR. Při provádění dekontaminace techniky vjede vozidlo 

do první záchytné vany.  Zde obsluha SDT v ochranných protichemických oděvech 

provede hrubou očistu z levé a pravé strany záchytné vany vysokotlakými čističi 

vymytím podběhů a dezénu pneumatik od viditelných  hrubých  nečistot. Vozidlo 

vjede do druhé záchytné vany. Při jejím průjezdu je uveden do činnosti rám pro 

nanášení dekontaminačního roztoku. Trysky na rámu jsou rozmístěny ze všech čtyř 

stran. Po nanesení roztoku vozidlo vjede do třetí záchytné vany, kde se provede oplach 

dekontaminačního roztoku pomocí druhého rámu. [2] 

Hlavní technické vlastnosti SDT  HZS ČR: 

- průtok nanášecích trysek    2,2   l/min 

- nastaveném maximálním profilu  3,8 x 4,0 m (nejmenší 2 x 2 m) 

- spotřeba  rámu na roztok  od  44  až  84  l/min 

- spotřeba  rámu na oplach  od  84  až  167  l/min 
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Obrázek 5 : Stanoviště dekontaminace techniky SDT –HZS ČR [31] 

4.6.3. Technika pro dekontaminaci  

Automobil chemický rozstřikovací T -815 ACHR 90  

Automobil chemický rozstřikovací na podvozku Tatra 815 ACHR 90 (obrázek 

č.6), je speciální prostředek určený pro provádění dekontaminace. Zabezpečuje 

přípravu, přepravu i krátkodobé skladování dekontaminačních směsí. Na podvozku je 

zabudovaná tříkomorová nádrž. Ve vozidle je nerezové čerpadlo META, určené k 

čerpání vody a směsí, dva vysokotlaké autonomní agregáty SANIJET C 921 D , které 

lze využít k výrobě tlakové studené a teplé vody, páry a elektrické  energie. [2],[5] 

Hlavní technické vlastnosti: 

- objem nádrží     3 x 2 000 1, 

- čerpadlo META o výkonu (při 1,5 MPa) 840  l.min, 

Agregát SANIJET C 921 má tyto vlastnosti: 

- studená voda o tlaku 9 MPa  18  l/min,  

- teplá voda 38 °C o tlaku 0,4 MPa  50 l./min, 

- teplá voda 95°C o tlaku 9 MPa  14 l/min, 

- mokrá pára 120°C o tlaku 2 MPa  550 kg/hod, 

- suchá pára 190°C o tlaku 2 MPa  300 kg/hod, 

- elektrická energie            12V, 220 V/2 000 W 
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Obrázek 6 :  Automobil chemický rozstřikovací T 815 ACHR - 90 CO 

Automobil rozstřikovací PV3S ARS 12 M 

Automobil rozstřikovací na podvozku Praga V3S (obrázek č.7) patří mezi starší 

dekontaminační techniku, která je stále ještě v používání AČR a HZS ČR. Je určen k 

provádění dekontaminace techniky, věcných prostředků, terénu, komunikací a staveb, 

k přípravě směsí pro dekontaminaci, přepravě kapalin a k ohřevu vody.[2],[5] 

Hlavní technické vlastnosti: 

- objem nádrže      2 500 l, 

- odstředivé čerpadlo QF 600 o výkonu   590 l/min, 

- ruční čerpadlo MOSTAR o výkonu až   60 l/min, 

- průtokoví  ohřívač vody o výkonu   2 000 l/hod  na  60°C vody, 

 
Obrázek 7 : Automobil rozstřikovací  PV3S ARS 12 M 
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5. Posouzení stávajícího stavu plánu dekontaminace 

Posouzení stávajícího stavu plánu dekontaminace bylo provedeno nejprve 

pomocí hypotetického  scénáře těžké nehody na jaderné elektrárně Dukovany. 

Stanovený počet zasažených obyvatel a  přijatá opatření podle odhadu. Posouzen  plán 

evakuaci v návaznost na plán dekontaminaci. Při posuzování plánu dekontaminaci 

byly řešeny dvě otázky. První otázkou je  posouzení plánu dekontaminace  podle 

scénáře těžké nehody s úkolem posoudit  určená dekontaminační místa, zda  vyčleněné 

sily a prostředky  jsou dostatečné a zda je dostatečný čas potřebný na zřízení a provoz   

dekontaminačního místa. Druhá otázka posouzení plánu dekontaminací podle 

vhodnosti všech dekontaminačních míst, které nejvíce ovlivní činnost při 

dekontaminaci.        

5.1.  Scénář těžké nehody na jadrné elektrárně Dukovany 

Ze scénářů těžkých nehod na jaderné elektrárny Dukovany, které jsou 

předdefinované u krizového koordinační  centrum  SUJB byla vybrána nehoda 

označená A8 a  vložena do  počítačového programu InterRAS. Tento program je 

schopen provést předpověď možného dávkového příkonu a kontaminace. Zde 

upozorňuji na to, že tento scénář  nastane s  pravděpodobností menší než 10-7 za rok. 

5.1.1. Výsledky scénáře A8 

Na jaderné elektrárně Dukovany došlo k uniku radioaktivních látek z primárního 

okruhu a dochází k tavení paliva. Počátek uniku je 0:30 hodin a konec 23,40 hodin po 

odstavení reaktoru. Celkový unik radioaktivních látek je 1,25*10+19 Bq.  Množství 

úniku radioaktivního jodu 131 I, 137Cs a vzácné plyny (grafy č. 1 a 2). Maximální 

hodnoty dávek podle vzdálenosti od JE Dukovany (graf č.3). Pravděpodobně  se jedná 

podle mezinárodní klasifikace INES  o 6 - 7 stupeň -  těžkou havárií.[19],[33]  

Meteorologické podmínky 

Nečastější počasí v okolí JE Dukovany  

Směr větru - 270 °  

Rychlost větru - 3 m/s 

Teplota,  - nezadána 
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Graf 1 : Kumulativní aktivita [33] 
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Graf 2 : Aktivita podle času úniku [33] 
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Graf 3 : Maximální  hodnota efektivní dávky podle vzdálenosti [33]  

Z výsledku ozáření z depozitu za 7 dní je  patrné, že směrná hodnota pro 

evakuaci 100 mSv je překročena do vzdálenosti cca 11 km od EDU (obrázku č.8). 

Dalším důležitým údajem je  odhad kontaminace nejdůležitějších radionuklidů  131I   

(obrázek č.9) a 137Cs (obrázek č.10).[7],[33]  

 
Obrázek 8 : Výsledky z ozáření z depozitu za 7 dní [33]  
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Obrázek 9 : Kontaminace terénu 131I   [33]  
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Obrázek 10 : Kontaminace terénu 137Cs  [33]  

 

5.1.2.  Odhad počtů  zasažených osob  

Na základě Vnějšího havarijního plánu Jaderné elektrárny Dukovany v případě  

západního směru větru   257-287 ° , se jedná o variantu č.5. Podle varianty č.5 se má 

evakuace obyvatel provést  na celou oblast vnitřní zóny do 5 km  a 3. až 7. sektor do 

vzdálenosti 10 km. Tato varianta evakuace je braná jako preventivní opatření to 

znamená před únikem radioaktivních látek.  V případě evakuace po úniku 

radioaktivních látek se zpřesňuje na základě průzkumu a předpovědi. Na základě 

upřesněné  předpovědi ze scénáře A8g, bude provedena evakuace obyvatel  z oblast,  

které se nachází  od 3. do 7. sektoru do vzdálenosti 10 km. Kalkulace evakuovaných 

obyvatel  vychází z varianty č. 5, která počítá s výstavbou čtyř dekontaminačních míst, 

ale je zpřesněna podle scénář A8. Na základě těchto výsledků (tabulka č.4) bylo 

zjištěno, že stavba  dekontaminačního místa č.1. Lukov nebude zřízena. Protože 

nebudou evakuovány obce určené pro toto  dekontaminační místo.  Pro odhad počtů  

zasažených osob se obvykle předpokládá, že ochranný oděv i technika mohou být 
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maximálně kontaminován stejnou hodnotou  plošné aktivity Bq/m2, jako je 

kontaminovaný terén. Z toho, pak lze odhadovat maximální  kontaminaci  oděvu a 

nutností dekontaminace.[7],[16],[33]  

Tabulka 8 : Kalkulace pro evakuaci  obyvatel podle varianty č. 5 a  scénáře A 8 [16],[33]   

Počet autobusu 
na převoz  60 % 

osob

Počet vozidel pro 
vlastní evakuaci

Mohelno 1 388 20 200
Dukovany 777 10 100
Lhánice 151 2 20
Celkem na DM 2 316 32 320

Biskoupky 174 3 20
Senorady 416 5 55
Celkem na DM 590 8 75

Rešice (dle A8 nebude eva.) 369 5 50
Horní Dubňany 314 4 40
Jamolice 455 6 60
Dobřínsko 383 5 50
Dolní Dubňany 462 8 60
Tulešice 277 4 35
Vémyslice 715 13 95
Celkem na DM 2975 45 390

Rouchovany (dle A8 nebude eva.) 1 149 18 160
Slavětice (dle A8 nebude eva.) 241 3 30
Celkem na DM 1 390 21 190

 Dekontaminační místo - Loukov (  dle A 8 nebude zřízeno)

1.

Dekontaminační místo - Vladkov

9.

Dekontaminační místo - Olbramovice

10.

80 735
Celkem evakuovaných  osob  na 

základě upřesnění a předpovědi ze 
scénaře A 8 

5 512

9757 271
Celkem pro evakuaci osob podle 

varianty č.5 ( 259-281°)  

Kalkulace pro evakuaci

  Počet 
obyvatel                  

Obec
Číslo 
DM

106

4.

Dekontaminační místo - Moravské Bránice - Dolní Kounice
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5.1.3. Přijatá opatření na základě scénáře A 8  

Oblast neodkladných opaření 

Oblast neodkládaných patření se nachází  od 3 do 7 sektoru do vzdálenosti 10 

km (obrázek č.11, červeně označená oblast) Obyvatelstvo v této oblasti bude nejdříve  

ukryto ve vlastních domech, bude provedena jodová profylaxe a předpokládá se, že po 

ukončení úniku radioaktivních látek asi kolem 23 hodin 40 minut, bude  následovat  

evakuace,   abychom  odvrátily možnou dávku 100 mSv obdrženou obyvateli. Přesný 

čas evakuace by se upřesnil podle monitorování radiační situace. Jestliže by ukryté 

obyvatelstvo potenciálně dosáhlo dávku 100 mSv  bude provedena evakuace i v čase 

uniku radioaktivních látek.[7]    

Oblast následných opatření 

Oblast následných opatření se nachází od 2. do 8. sektoru do vzdálenost 20 km 

mimo oblast neodkladných opatření (obrázek č.11, žlutě označená oblast). 

Obyvatelstvo v této plast bude ukryto a bude provedena jodová profylaxe. Odhad je že 

po 48 hodinách bude ukrytí ukončeno.[7]  
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Obrázek 11 : Neodkladné a následné opatření v zóně havarijního plánování [7] 
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5.2.  Posouzení plánu evakuace 

Řízenou evakuaci obyvatel v předúnikové fázi v našem scénáři A8, nelze vůbec 

uvažovat vzhledem k tomu, že únik radioaktivních látek začne už za 30 minut od 

začátku havárie. Za takovou dobu nelze zajistit dostatek sil a prostředků pro řízenou 

evakuaci, jen lze předpokládat evakuaci jednotlivců pomocí vlastních vozidel. 

Započítáme-li rychlost věru, tak radioaktivní mrak  přijde do obce Dukovany za 8 

minut,  do obce Jamolice  za 33 minut. To znamená,  že řízená evakuace muže být 

zahájena až po zastavení  úniku radioaktivních látek, to je za 24 hodin po začátku 

havárie což bude dostatek času na zajištění kalkulovaných  80 autobusů a výstavby 

dekontaminačních míst (DM). Pro zajištění přesunu záchranných a likvidačních sil 

jsou určeny tři trasy, ale přičemž u trasu č.2, to znamená od obce Neslovice-Ivančice- 

Jamolice-Dukovany- JE Dukovany, bych vůbec neuvažoval, protože technika po této 

trase bude nejvíce kontaminovaná, neboť  jede nejvíce kontaminovaným územím a  

proti větru od JE Dukovany.[16],  

 Uvažované evakuační trasy k dekontaminačním místům (obrázek č.12): 

- Dukovany-Mohelno-Březník-Náměšť nad Oslavou-Vladislav-DM č.4 

- Senohrady (Biskupky)-Nová ves-Ivančice-Moravské Bránice-DM č.9 

- Horní Dubňany- Dolní Dubňany (Jamolice, Polanka) - Dobřínsko-Moravský 

Krumlov - DM č.10 

- Tulešice-Vejmislovice-Dobelice-DM č.10 

5.3.  Posouzení plánu dekontaminace 

Základem pro posouzení plánu dekontaminace jsou výsledky podle scénáře A8. 

Základem je zřízení tří dekontaminačních míst (Vladislav, Moravské Bránice, 

Olbramovice) pro evakuované obyvatelstvo (tabulka č.4) a tří dekontaminačních míst 

(Kožichovice, Neslovice, Únanov) pro zasahující záchranné jednotky (obrázek č.12). 

Čas na výstavbu dekontaminačních míst pro řízenou evakuaci obyvatel je podle 

scénáře 24 hodin, což je dostatečná doba na výstavbu. Dekontaminace zasahujících 

jednotek bude provedena vlastními silami. Postupem času budou zřízena 

dekontaminační místa pro zasahující jednotky. Komplikace nastane v případě svévolné 

evakuace jednotlivých obyvatel po vyhlášení radiační havárie, kdy tyto obyvatele 

může zasáhnout oblak radioaktivních látek, ale jejich dozimetrická kontrola a 

dekontaminace, muže nastat pouze tehdy, jestli se sami přihlásí na zřízeném 
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dekontaminačním místem, protože uzavření celé  zóny je až v čase 5 hodin po 

vyhlášení  havárie. [16]   
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Obrázek 12 : Rozmístění dekontaminačních míst a evakuační trasy podle  scénáře A8 

5.3.1. Čas dozimetrické kontroly na dekontaminačních místech  

Na základě počtu evakuovaných osob a techniky uvedených v tabulce č.4 

provedu vedu časovou kalkulaci dozimetrické kontroly techniky na kontrolně 

roztřiďovacích stanovištích (KRS). Proměřena bude všechna technika. Měření se 

provede podle ,,metodického listu č.x2 činnosti dozimetrické skupiny na kontrolně 

roztřiďovacím stanovišti“ dozimetrická skupina má dva dozimetristy a zapisovatele. 

Čas proměření  autobusu a osobního vozidla  kalkuluji podle vzdálenosti jakou musí 

proměřit jeden dozimetrista na technice. Ta je dělena rychlostí posunu sondy 

dozimetru. Autobus má šířku 2,5 m a délku 12 m odhad je, že minimálně každou 

stranu poměří asi 3x ( ve výšce 2,2 m , 1 m , 0,4 m). To se rovná  43,5 m, což následně 

dělí rychlostí sondy 0,2 m/s Výsledek je 220 sekund, který  se zaokrouhlí  na 300 

sekund tedy 5 min. Obdobě se spočítá osobní vozidlo vychází, které vychází na  3 min. 

Poté se připočítá počet techniky a čas potřebný na dozimetrickou kontrolu na každé 

dekontaminační místo při použití jedné až pět dozimetrických skupin (graf č. 4). 

[3],[5],[15],[16] 
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Graf 4 : Časová kalkulace dozimetrické kontroly techniky na KRS 

5.3.2. Dekontaminační místo Vladislav 

Na dekontaminační místo Vladislav počítáme 2316 osob, které evakuuje 32 

autobusů a 320 osobních vozidel. Časová kalkulace na proměření jedné osoby vychází 

podle ,,metodického listu č. x6 činnosti dozimetrické skupiny na místě vstupní 

dozimetrické kontrola osob“  dozimetrická skupina, má dva dozimetry a zapisovatele. 

Čas proměření jedné strany osoby vychází ze vzdálenosti měření povrchu osoby. 

Podle  měření vychází vzdálenost  9,1 m zaokrouhleno na 10 m. Ta je  dělena rychlostí 

0,05 m/s výsledek je 200 sekund, který  se zaokrouhlí  3,5 minut. Přepočítáme počtem 

osob rozložených do skupin podle  procent,  možných kontaminovaných osob 100 - 1 

% nelze přesně odhadnout   počet kontaminovaných. Poté se připočítá  čas potřebný na 

dozimetrickou kontrolu osob na dekontaminačním místě při nasazení jedné až pět 

dozimetrických skupin (graf č. 5).  [3],[5],[15],[16] 
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Graf  5 : Časová kalkulace dozimetrické kontroly osob na DM Vladislav 
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Na základě výsledku z Odborného taktického cvičení (OTC) Čety chemické 

ochrany Samostatné záchranné roty Olomouc (ČCHO SZR). Kde byly dekonta-

minováni osoby,  které nikdy nebyly seznámeny z postupy a činností na stanovišti 

dekontaminace osob. Obsluha SDO musela všechny dekontaminované osoby přesně 

instruovat   a tím se prodlužoval čas dekontaminace a snížila kapacita SDO. 

Dekontaminované osoby při OTC  byly studenti  střední zdravotní školy, ale při 

dekontaminaci evakuovaných osob na DM kolem EDU budou osoby všeho věku. 

Deklarovaná kapacita stanoviště dekontaminace osob 120 osob/h byla počítána na 

vojáky  ti znají činnost a jsou velmi disciplinovaní.  

Pro stanovaní časové kalkulace dekontaminace osob na DM Vladislav, byla 

počítána kapacita SDO -1 na 60 osob/h. Celkový čas dekontaminace osob je 

přepočítán do procentuálních skupin možných kontaminovaných osob od 100 - 1 % 

(graf č.6). [2] 
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Graf  6 : Časová kalkulace pro dekontaminaci osob na DM Vladislav 

Stanoviště dekontaminace techniky lze provést: 

1) varianta LINKA 82 – musí být dostatečný zdroj vody je zejména určena 

k dekontaminaci vojenské techniky, 

2) varianta 3 x POR - 82 -   je improvizovaná  kombinace z důvodu snížení 

spotřeby vody, ale při zachování dostatečné účinnosti na civilní techniku, 

3) varianta 2 x POR - 82 - je redukovaná  kombinace z důvodu snížení spotřeby 

vody, ale za předpokladu, že hrubý oplach provedeme pomocí vysokotlaké 

proudnice (určena na prostor kol a podběhů),    
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4) varianta  SDT - HZS –  moderní řešení s nižší  spotřebou vody a záchytnou 

vanou na kontaminovanou vodou, 

Na dekontaminačním místě Vladislav nelze použít kompletní LINKU 82 

z důvodu nepřítomnosti vodního zdroje. Pro každou variantu  bylo počítáno s rychlostí 

průjezdu 5 km/h vozidla. Celková kalkulace spotřeby vody na dekontaminačním místě 

je podle možné kontaminace 100 - 1 % přepočítána na  autobusy (graf č. 8) a osobní 

vozidla (graf č 7).     

Kalkulace  spotřeby vody na dekontaminaci  techniky při použití: 

a) LINKA 82  -    autobus 1300 l,  osobní vozidlo 750 l 

b) 3 x POR 82  -   autobus 350 l,   osobní vozidlo 210 l 

c) SDT HZS -   autobus 150 l,   osobní vozidlo 50 l 

d) 2 x POR 82  -  autobus 200 l,   osobní vozidlo 120 l 
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Graf  7 : Množství spotřebované vody podle počtu os. vozidel na DM Vladislav 
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Graf  8 : Množství spotřebované vody podle počtu autobusu na DM Vladislav 
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5.3.3. Dekontaminační místo Moravské Bránice 

Na dekontaminační místo Moravské Bránice je počítáno  590 osob, které 

evakuuje 8 autobusů a 75 osobních vozidel. Všechny výpočty byly provedny podle 

stejného postupu jako v předcházející kapitole. 
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Graf 9 : Časová kalkulace dozimetrické kontroly osob na DM Moravské Bránice 
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Graf 10 : Časová kalkulace pro dekontaminaci osob na DM Moravské Bránice 
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Graf 11 : Množství spotřebované vody podle počtu os. vozidel na DM Moravské Bránice 
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Graf 12 : Množství spotřebované vody podle počtu autobusů na DM Moravské Bránice 

5.3.4.  Dekontaminační místo Olbramovice 

Na dekontaminační místo Olbramovice  je počítáno   2975 osob, které evakuuje 

45 autobusů a 390 osobních vozidel. Všechny výpočty byly provedeny podle stejného 

postupu  jako v  kapitole 5.3.2. 
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Graf 13 : Časová kalkulace dozimetrické kontroly osob na DM Olbramovice 
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Graf 14 : Časová kalkulace pro dekontaminaci osob na DM Olbramovice 
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Na dekontaminačním místě Olbramovice nelze použít kompletní LINKU 82 

z důvodu nepřítomnosti vodního zdroje. 
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Graf 15 : Množství spotřebované vody podle počtu os. vozidel na DM Olbramovice 
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Graf 16 : Množství spotřebované vody podle počtu autobusů na DM Olbramovice 

5.3.5. Posouzení sil a prostředku pro dekontaminaci osob a techniky 

Posouzení sil a prostředku je provedeno na základě vyčleněných sil (tabulka č.5) 

v Ústředním poplachovém plánu ČR a Směrnice NGŠ AČR k nasazování sil a 

prostředků AČR v rámci IZS a k plnění úkolu Policie ČR.[14] - [16],[18]   
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Tabulka 9 : Vyčleněné síly a prostředky pro dekontaminaci [14],[15],[16],[18] 

Číslo 
obř.

Název obřadu Dislokace Zařízení
Doba 

zpohotovení
Počet 

obsluhy
Předurčen 

na DM
Poznámky

SDO  - 2 (2x) 40 16
SDT (1x) 60 8

Skupina DK x 8
SDO  - 2 (2x) 10 16
Skupina DK x 8

SDO  - 2 (1x) 10 8
SDT  (1x) 60 10

Skupina DK x 4
SDO  - 2 (1x) 10 8
Skupina DK x 4

SDO  - 2 (1x) 8
MZ 82(1x),          
POR 82(3x)

45 12

Skupina DK x 4

6. HZS Olomockého kraje Olomouc Skupina DK x 8 Neurčeno

7.
HZS Moravskoslezkého 

kraje
Ostrava Skupina DK x 8 Neurčeno

SDO - 1 (1x) 60 8
LINKA 82 (1x) 45 8

Skupina DK x 3
SDO - 1 (1x) 60 8

LINKA 82 (1x) 45 8
Skupina DK x 3
SDO - 1 (1x) 60 8

LINKA 82 (1x) 45 8
Skupina DK x 3
SDO - 1 (1x) 60 8

LINKA 82 (1x) 45 8
Skupina DK x 3
SDO - 1 (1x) 60 8

LINKA 82 (1x) 45 8
Skupina DK x 3
SDO - 1 (1x) 60 8

LINKA 82 (1x) 45 8
Skupina DK x 3

14. Celní řed. Brno Brno
Skupina 

zjištování rad.
x 15 Neurčeno

Činnost na 
KRS

15.
Celní řed. České 

Budějovice
České 

Budějovice
Skupina 

zjištování rad.
x 15 Neurčeno

Činnost na 
KRS

16.
Celní řed. Hradec 

Králové
Hradec 
Králové

Skupina 
zjištování rad.

x 15 Neurčeno
Činnost na 

KRS

17. Celní řed. Ostrava Ostrava
Skupina 

zjištování rad.
x 15 Neurčeno

Činnost na 
KRS

18. Celní řed. Ostrava Olomouc
Skupina 

zjištování rad.
x 15 Neurčeno

Činnost na 
KRS

19. Celní řed. Plzeň Plzeň
Skupina 

zjištování rad.
x 15 Neurčeno

Činnost na 
KRS

20. Celní řed. Praha Praha
Skupina 

zjištování rad.
x 15 Neurčeno

Činnost na 
KRS

21.
Celní řed. Ústí nad 

Labem
Ústí nad 
Labem

Skupina 
zjištování rad.

x 15 Neurčeno
Činnost na 

KRS

364Celkem vyčleněných sil pro dekontaminaci

Možnost 
střidání

Možnost 
střidání

Možnost 
střidání

Možnost 
střidání

1.2.7.9.10. 
11.13.

1.2.7.9.10. 
11.13.

1.2.7.9.10. 
11.13.

12.

1.2.7.9.10. 
11.13.

1.2.7.9.10. 
11.13.

1.2.7.9.10. 
11.13.

4.

3.

8.

Neurčeno

10.

11.

12.

13.

44. lmpr. Jindřichuv 
Hradec  (AČR)

Jindřichuv 
Hradec

74. lmpr.Bučovice                
(AČR)

Bučovice

31.brchbo Liberec  
(AČR)

Liberec

31.brchbo Liberec  
(AČR)

Liberec

SZR Olomouc                                    
(AČR)

Olomouc8.

SZR Rakovník                      
(AČR)

Olomouc9.

PrahaHZS Hl.m.Praha1.

2. HZS kraje Vysočina
Jihlava, 
Třebíč

3.
HZS Jihomoravského 

kraje
Tišnov

ZÚ HZS Hlučín Hlučín

4.

5.

H. Králové, 
Náchod

HZS 
Kralovohradeckého 
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Vyčleněné síly a prostředky jsou rozděleny na zřízené dekontaminační místa 

podle scénáře A 8 (graf č. 17). Síly a prostředky jsem rozdělil, za účelem co největšího 

posílení dekontaminačních místa s největším  počtem evakuovaným osob. 
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Graf 17 :  Rozdělení sil a prostředků na dekontaminační místa 

5.4.  Závěr zhodnocení plánu dekontaminace 

Celkové zhodnocení plánu dekontaminace podle výsledků z kapitol 5.2. provedu 

na základě vlastního odhadu.Předpoklad je, že bude kontaminovaných tak 50 % 

techniky, u 50 % osob bude provedena dozimetrická kontrola a 20 % osob bude 

kontaminovaných. Předpokládám, že bude nasazeno minimálně 5 dozimetrických 

skupin a maximální síly a prostředky vyčleněné v Ústředním poplachovém plánu ČR. 

Dekontaminační místo Vladislav 

 Na dekontaminačním místě č. 4 Vladislav je odhadován čas dozimetrické 

kontroly na KRS na 224 minut, zaokrouhleno na 4 hodiny. Čas dozimetrické kontroly  

50 % osob je odhadován na 772 minut, zaokrouhleno na 13 hodin. Čas dekontaminace 

20 % kontaminovaných osob  je odhadován na 463 minut, zaokrouhleno na 8 hodin 

(2x SDO-2). Hlavním parametrem pro dekontaminaci 50 % kontaminované techniky 
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(16 autobusů a 160 osobních vozidel),  je spotřeba vody, která činí 10. 400 l (SDT 

HZS ČR). 

Dekontaminační místo Moravské Bránice- Dolní Kounice 

Na dekontaminační místo č. 9 Moravské Bránice-Dolní Kounice je odhadován 

čas dozimetrické kontroly na KRS na  53 minut, zaokrouhleno na 1 hodinu. Čas 

dozimetrické kontroly  50 % osob je odhadován na  197 minut, zaokrouhleno na 3,5 

hodiny. Čas dekontaminace 20 % kontaminovaných osob je odhadován na 118 minut 

zaokrouhleno na 2 hodiny (SDO-1). Hlavním parametrem pro dekontaminaci 50 % 

kontaminované techniky (4 autobusů a 38 osobních vozidel),  je spotřeba vody, která 

činí 33. 400 l  (LINKA-82) nebo 9.300 l (3 x POR -82) 

Dekontaminační místo Olbramovice 

Na dekontaminační místo č. 10 Olbramovice je odhadován čas dozimetrické 

kontroly na KRS  na 244 minut zaokrouhleno na  4,5 hodiny. Čas dozimetrické 

kontroly  50 % osob je odhadován na  869 minut zaokrouhleno na 15 hodiny. Čas 

dekontaminace 20 % kontaminovaných osob je odhadován na  521 minut 

zaokrouhleno na 9 hodiny (SDO-1). Hlavním parametrem pro dekontaminaci 50 % 

kontaminované techniky (20 autobusů a 170 osobních vozidel),  je spotřeba vody, 

která činí 42. 700 l  (3 x POR -82). 

Srhnutí 

Z uvedených čísel vyplívá, že se nejvíce musí posílit dozimetrické skupiny na 

dekontaminačních místech Vladislav a Olbramovice. Zde musím připomenout, že 

střídání navrhuji provádět po 1 hodině. Z důvodu možné kontaminace autobusů  

navrhuji, aby byly na každém dekontaminačním místě připraveny, nové čisté autobusy 

pro dekontaminované osoby. Dekontaminační místo č.9 Moravské Bráníce navrhuji 

nestavět z důvodu možné kontaminace vzhledem  k meteorologické situaci. Obyvatele 

evakuovaných obcí Senorady a Biskupky přesunout na dekontaminační místo č.4 

Vladislav, případně zřídit dekontaminační místo č.7 Košíkov  a č.11 Stošíkovice na 

Louce, čímž bychom  snížili na nápor na dekontaminační místo č.4  Vladislav a č. 10 

Olbramovice. Dále evakuační trasu č.2 přes Ivančice pro záchranné jednoty pro JE 

Dukovany vůbec nepoužívat z důvodu velké kontaminace. Dekontaminační místo č. 8 

Neslovice, bych zřídil pro případ dekontaminace jednotek pomáhajících s evakuaci. 
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5.5.  Kontrolní seznam dekontaminačních míst 

Pro posouzení dekontaminačních míst jsem zpracoval kontrolní seznam 

dekontaminačního místa (příloha č.11), podle kterého lze určit nejvhodnější 

dekontaminační místo. Otázky jsou členěny  podle hlavních činnosti na místě 

dekontaminace. Kontrolně roztřiďovací stanoviště (KRS) má nejdůležitější úkol 

roztřídit všechnu techniku na kontaminovanou a nekontaminovanou techniku. 

Stanoviště musí mít dostatečný prostor,  ze stanoviště musí vycházet dvě zpevněné  

cesty na kontaminovanou a nekontaminovanou. Stanoviště dekontaminace techniky 

musí být umístěno mimo zastavenou oblast s důvodu, že po dekontaminaci  techniky 

zde zůstane určitě nějaká  kontaminace prostředí.  Proto s tím musí předem  počítat. 

Dále  musí mít stanoviště dostatečný prostor pro dekontaminaci, zpevněný povrch a 

zajištěno dostatečné zásobování vody. Za  stanovištěm dekontaminace techniky je 

umístěno stanoviště výstupní dozimetrické kontroly, kde je nejlépe umožněno 

vystoupení osob pro dozimetrickou kontrolu a roztřídění techniky na 

dekontaminovanou a stále kontaminovanou pro opakovanou dekontaminaci. 

Stanoviště dozimetrické kontroly osob musí mít dostatečný prostor  dostatečně daleko 

od stanoviště dekontaminace techniky z důvodu možné kontaminace. Stanoviště dále 

musí umožnit rozdělení osob podle stupně kontaminace. Stanoviště dekontaminace 

osob  musí mít dostatečný prostor pro umístění SDO, všech potřebných agregátů a 

techniky pro zabezpeční zásobování vodou, náhradním oblečením, odvozem  

kontaminované vody a umístění stanoviště dekontaminace osobních věcí  a dále pro 

dočasné umístění kontaminovaného oblečení. Za tímto stanoviště je umístěno 

schromaždiště pro čisté a dekontaminované osoby. To musí mít dostatečný prostor, 

aby osoby mohly počkat na  autobusy, které je odvezou do přijímacího střediska. Na 

schromaždiště musí být zajištěn příjezd čistých autobusů. Další stanoviště je pro 

dekontaminaci vnitřního prostoru techniky. To musí mít dostatečný prostor pro vlastní 

činnost a současně musí byt umožněno projetí dekontaminovaných vozidel. Dále 

musíme počítat s místem pro ostavení kontaminované techniky musí být mimo 

zastavěnou oblast a dostatečně velké abychom tam umístili min. 50 osobních  a 10 

autobusů.  Všechny posuzovaná dekontaminační místa jsem posoudil podle 

kontrolního seznamu a dopřesnil na základě vlastní rekognoskace. Výsledky 

posouzení dekontaminačních míst podle kontrolního seznamu jsou uvedeny v grafu 

č.18.           
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Graf 18 : Posouzení dekontaminačních míst podle kontrolního seznamu   

5.5.1. Posouzení stávajících dekontaminačních míst 

  Posouzení  všech stávajících  dekontaminačních míst jsem provedl na základě 

kontrolního seznamu, ale i na základě vlastní rekognoskace na  dekontaminačních 

místech stavěných AČR. Předem musím zmínit, že  všechna dekontaminační místa 

jsou schopna provést dekontaminaci osob a techniky. Mým zámyslem je navrhnout  

podle možnosti nová nebo upravená dekontaminační místa, která budou oproti  

původnímu návrhu  více vyhovovat praxi. Celkové posouzení dekontaminačních míst i 

s náčrtem rozmístění,  je uvedeno v příloze č.12 .  

DM Lukov má největší nedostatek, že  místo dekontaminace techniky je 

umístěné přímo v obci. DM Střítež je  velmi vhodně umístěno do terénu,   nemá však, 

zdroj vody. To lze nahradit její dálkovou dopravou vody. DM Kožichovice je velmi 

vhodně zvoleno. DM Vladislav  má malý  prostor pro výstavbu dekontaminace osob a 

techniky. DM Kojatín je vhodně umístěno, jen místo pro dekontaminaci techniky je 

však  příliš blízko obce. DM Čikov má zdroj vody  daleko a nemá prostor na odstavení 

kontaminované techniky. DM Košíkov nemá zdroj vody a není možné nalézt prostor 

na odstavení kontaminované techniky. DM Neslovice je velice vhodně umístěno má 

velký prostor na dekontaminaci osob a techniky, ale nemá zdroj vody. DM Moravské 

Bránice má malý prostor pro dekontaminaci osob. Navíc je umístěn  v obci. DM 

Olbramovice je velmi vhodně umístěno, ale nemá zdroj vody. Ten lze nahradit  její 
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dálkovou dopravou. DM Stošíkovice na Louce  je velmi vhodně umístěno. DM 

Únanov má stanoviště dekontaminace techniky umístěno přímo v obci. DM 

Boskoštejn má malý prostor pro dekontaminaci osob a techniky a je umístěno přímo 

v obci.       

6. Návrh  na zlepšení plánu dekontaminace 

 Návrhy na zlepšení plánu dekontaminace vychází z výsledků  předchozí 

kapitoly doplněných mými vlastními poznatky.  

6.1.  Nové dekontaminační místa 

Návrhy nových dekontaminačních míst mají za cíl změnit nebo vylepšit stávající  

dekontaminační místa a  navrhnout dekontaminační místa nová. Nově navrhnutá 

dekontaminační místa  (tabulka č. 6)  jsou číslována od čísla 14 a pro lepší orientaci 

jsou  sestaveny ve směru hodinových ručiček do stávajících dekontaminačních míst. 

Nová i stávající dekontaminační místa jsem posoudil podle kontrolního seznamu 

dekontaminačního místa (graf č.20). Všechny navrhovaná a stávající dekontaminační 

místa (obrázek č.13) jsou i s provedením nákresu do mapy  a jednoduchým 

zhodnocením uvedeny příloze č.12.   
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Tabulka 10 : Navrhovaná  a stávající dekontaminační místa 

Číslo 
DM

Název Přesné místo Poznámky

1. Lukov
Uprostřed obce Lukov, 3 km sjezd z hlavní silnice 
Jaroměřice -Moravské Budějovice

Nahradit 1.A

1.A Lukov II
Východně od Lukov, 3 km sjezd z hlavní silnice Jaroměřice 
-Moravské Budějovice

Nové DM

14. Vacenovice
Statek jižně od Vacenovice, 2,5 km severozápadně od 
Jaroměřice nad Rokytnou

Nové DM

15. Výčapy Statek jižně od Výčapy, 3,5 km jižně od Třebíče Nové DM

16. Slavice Statek jižně od Slavice, 2, km jižně od Třebíče Nové DM

2. Střítež
Křižovatka na začátku obce Střítež  ve směru od Klučova,  
silnice  na obec Kožichovice

Stávající DM

3. Kožichovice
2,5 km jv. Třebíč,  křižovatka u obce Kožichovice, ve 
směru od Hrotovic do Třebíče, vodní nádrž Markovka

Stávající DM

4. Vladislav
2 km východně od Třebíče,  silnice Třebíč – Vladislav 
odbočka na Hostákov,

Stávající DM

5. Kojatín V obci na silnici Kojatín - Budišov Stávající DM

6. Číkov
Komunikace Číkov – Tasov, 0,5 km od obce Číkov  u 
uměle vytvořené vodní plochy

Stávající DM

7. Košíkov
1 km jv. Velká Bíteš, sjezd dálnice D1, 0,5 km jižně od 
objektu MERO ČR a.s.

Nahradit 7.A

7.A Košíkov II 2 km jv. Velká Bíteš, u obce Košíkov Nové DM

8. Neslovice 
0,5 km jihovýchodně obce Neslovice, křižovatka silnic dále 
východně v přilehlých objektech

Stávající DM

19. Řičany statek jižně od Řičan, Nové DM

20. Střelice silážví jama severo východně od Střelic Nové DM

21. Prštice Jížně od obce Prštice, 3 km severně od Dolni Kounice Nové DM

9. Mor.Bránice
Komunikace mezi obcemi Moravské Bránice a Dolní 
Kounice u kamenolomu

Nahradit 9.A

9.A
Moravské 
Bránice II

Komunikace mezi obcemi Moravské Bránice a Nové 
Bránice

Nové DM

10. Olbramovice
Severozápadní okraj obce Olbramovice a přilehlá místní 
komunikace do objektu AGRA a.s 

Stávající DM

23. Miroslav Jihovýchodně od obce Miroslav na letišti Nové DM

11.
Stošíkovice na 
Louce

Západně obce Stošíkovice na Louce přes řeku Jevišovku a 
v obci

Stávající DM

12. Únanov
okraj obce ÚNANOV, křižovatka  a prostor parkoviště 
místního koupaliště

Stávající DM

24. Plenkovice Jižně od Plenkovic u rybníka Nové DM

13. Boskovštejn 
Komunikace v obci BOSKOVŠTEJN, parkovací prostor 
před obecním úřadem 

Nahradit 
13.A

13.A Boskovštejn II Komunikace mezi Boskoštejn a Pavnicemi, u rybníku Nové DM

26. Grešovské Mýto U nádráží v Gřešovském Mýtu Nové DM
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Obrázek 13 : Všechna nová a stávající dekontaminační místa [16] 
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Graf 19 : Posouzení nových a stávajících DM podle kontrolního seznamu 
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6.2.  Zavedení nové  techniky a  prostředků k dekontaminaci 

Techniku a prostředky pro dekontaminaci osob,  zraněných, citlivých materiálů, 

prádla a vnitřního prostoru vozidel navrhuji doplnit do výbavy jednotek AČR a HZS 

ČR pro dekontaminaci. Techniku pro možnou  dekontaminaci terénu a budov navrhuji 

zajistit evidencí  národních i zahraničních vlastníků a výrobců  této techniky  pro její 

případné využití. Není potřeba takto úzce specializovanou  techniku vlastnit, ale znát 

možnosti jejího získání v případě potřeby.       

6.2.1. Prostředky na dekontaminaci osob 

Nový prostředek MediClean 2000 SE (obrázek č. 14) je speciálně určen pro 

dekontaminaci zraněných osob a je používán pro pacienty, kteří přicházejí do styku s 

chemickými, biologickými nebo radioaktivními materiály. Přístroj pracuje na principu 

DAE (přímé aplikace a následné extrakce roztoku), umožňuje provedení bezpečné 

dekontaminace přímo na místě a zároveň snižuje množství dekontaminačního roztoku. 

Dekontaminační roztok je nasáván okamžitě a shromážděn v samostatné nádrži. To 

minimalizuje riziko znečištění okolí. Dekontaminace zraněného trvá  od 5 do  7 minut.  

Prostředek je  používán v několika  evropských zemích. [24] 

 
Obrázek 14 : Mediclean 2000 SE [24] 

6.2.2. Prostředek na dekontaminaci oblečení  

Pro dekontaminaci oblečení lze použít CFL 60( obrázek č.15). To je v podstatě 

první mobilní prádelna, která je rozdělena na  čistou a špinavou stranu je postavena 
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v mobilním kontejneru  převáženém na nákladním automobilu. Špinavé nebo 

znečištěné prádlo je vkládáno na špinavé straně, prané nebo dezinfikované kusy prádla 

jsou vytahovány z čisté strany. V zařízení je instalován 125 kVA generátor elektrické 

energie. Kapacita až 60 kg prádla za hodinu. Další mobilní prádelna, fungující na 

stejném principu je TLF 25 (obrázek č.15), která je na postavena na nástavbě přívěsu. 

Jeho kapacita  je 25 kg prádla za hodinu.[24] 

 

 
Obrázek 15 : Mobilní pračky TLF 25 a CLF 60 [24] 

  

6.2.3. Prostředky pro vnitřní dekontaminaci techniky 

Otázka vnitřní dekontaminace techniky není prozatím příliš řešena. Vnitřní 

prostor vozidel se zamoří  při nastupování osádky, ale hlavně ventilací a netěsností 

dveří. K této dekontaminaci navrhuji použít speciální vysavače pro prachy velikosti do 

1 µm s použitím dekontaminační pěny nebo páry. Navrhuji použití níže uvedených 

prostředků nebo dalších prostředků s obdobnými principy.  

Souprava k dekontaminaci citlivých povrchů SX -34 

Souprava k dekontaminaci citlivých povrchů SX 34 (obrázek č.16)  od  italské 

firmy CRISTANINI je schopna dekontaminovat vnitřní povrchy vozidel a letadel, 

elektrické přístroje  a optické přístroje. Směs SX 34 obsahuje sorbent, rozpouštědlo 

kosolvent a pohonnou látku. Při dekontaminaci  na povrch nastříkáme  směs SX 34,  

necháme působit cca 20 – 30 minut a poté vysavačem odsajeme. [26] 

Obsah soupravy SX 34 : 

- Dekontaminační vysavač ( příkon 1200 W ) 
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- Přepravní box 

- Sprejové nádobky ( obsah 0,75 l ) – 10 ks 

- Hepa a  Ultra filtr 

- Sáčky na kontaminovaný materiál – 5 ks 

- Nástavce na vysavač 

- Kartáče - 2 ks 

- Trysky – 10 ks 

- Dekontaminační souprava PSDS – 1 ks 

- Zásobníky s dekontaminačním práškem BX 24 - 2 ks 

- Láhev s dekontaminačním práškem BX 24 - 1 kg 

 

 
Obrázek 16 : Souprava k dekontaminaci citlivých povrchů SX -34 [26] 

Průmyslový  vysavač   typ DS-3005 PNX 

Další prostředek volím jen jako  možný příklad. Jedná se o  výkonný 

průmyslový vysavač pro vysávání extrémně jemného prachu  typ DS-3005 PNX 

(obrázek č.17)  od firmy VacuClean s.r.o. Tento průmyslový vysavač koncepčně 

vychází z modelů určených do těžkého provozu, proto si zachovává dobré vlastnosti, 

kterými jsou zejména robustní konstrukce, vysoký výkon a snadná 

manipulovatelnost.[27] 

Základní technická data: 

- příkon  5,5 kW 

- max. podtlak  440 Mbar 

- množství pro sátého vzduchu 520 m3/h 
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- typ filtru: patronový s  třídou filtrace ,,H“ 

-  
Obrázek 17 : Průmyslový  vysavač   typ DS-3005 PNX [27] 

 

6.2.4. Dekontaminační kontejner 

Na dekontaminace osob bych navrhl zkonstruovat dekontaminační kontejner 

(obrázek č.18), který by byl  určen k provádění  hromadné dekontaminace osob. 

Hlavním důvodem pro zavedení dekontaminačního kontejneru je zvýšení rychlosti 

výstavby místa dekontaminace osob při současném zachování kapacity. Jako základ 

dekontaminačního kontejneru navrhuji námořní kontejner ISO 40´ který bude 

speciálně upraven tak, že se boční  stěny   hydraulicky rozšíří o 1,1 m. Kontejner bude 

mít vlastní elektrocentrálu s elektrickým rozvodem, hydraulickou soustavu, rozvod 

vody a tepelnou soustavu. Časovou pohotovost k dekontaminaci osob odhaduji do 10 

minut. Kontejner umožní oddělené sprchování mužů a žen s kapacitou až 160 osob za 

hodinu. Velikost rozloženého kontejneru je 12 m na délku,  4,74 m na šířku a 2,44 m 

na výšku. 
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Obrázek 18 : Příklad vnitřního uspořádaní dekontaminačního kontejneru 

Přeprava kontejneru bude zajištěna návěsem  a  jeho složení pomocí prostředku 

HAMMAR série 150 (obrázek č.19). Tento typ je určen pro bezpečnou a jednoduchou 

přepravu kontejnerů ISO 20‘ až 40‘. Nosnost nakládacího zařízení je standardně až 36 

tun, rychlost složení 3,5 minuty. [32] 

 
Obrázek 19 : Příklad přepravy pomocí  HAMMER – 150 HS  [32] 

  

6.2.5. Sací zařízení pro dekontaminaci terénu    

Na  suchou dekontaminaci terénu navrhuj použití mobilních sacích zařízení  se 

sběrnou nádobou a vestavěným filtračním odlučovačem. Tuto techniku lze zabezpečit 

od firem, které ji používají. Hlavním přínosem použití při této techniky je, že dokáže 
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odsávat jakýkoliv podklad od radioaktivních látek. Jako příklad uvádím dva níže 

uvedené automobily. U nás se používají podobná zařízení pro čištění komunikací 

s menší kapacitou a menším výkonem.[28] 

Typ Centurion LN200/9-1812 HT (high tip) 

    Vozidlo Centurion LN200/9-1812 HT (obrázek č.20) má osazené dmychadlo 

s rotujícími písty, které je poháněno vlastním vznětovým motorem o výkonu 240 kW. 

Proto lze toto zařízení osadit na jakýkoliv podvozek automobilu. [28] 

Hlavní technická data:  

- objem sběrného prostoru 12m3 

- filtrační plocha odlučovače 26m2 

- dosahovaný podtlak až 900 mbar 

- odsávané množství vzduchu až  8.100m3/h 

- při vysypávání umožňuje zvednout spodní okraj sběrné nádoby do výšky 

2,1m, což usnadňuje vyprazdňování do otevřených kontejnerů 

 

 
Obrázek 20 : Centurion LN200/9-1812 HT [28] 

Typ LN200/9-7015 ST 

Dalším prostředkem je vozidlo LN200/9-7015 ST (obrázek č.21) založené  na 

stejném  principu ale z větší kapacitou. 

 Hlavní technická data:  

- objem sběrného prostoru 15m3 

- filtrační plocha  28m2 

- dosahovaný podtlak až 900 mbar  

- odsávané množství vzduchu až 8.000 m3/h  
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-  
Obrázek 21 :  Typ LN200/9-7015 ST [28] 

6.2.6. Sběrné  zametače pro dekontaminaci vozovek 

Zametač 410 SL (obrázek č.22) se používá na zametání a odsátí nečistot z 

komunikací. Pracuje na principu pokropení vozovky  vodou (lze přidat detergent), dále  

používá rotaci, které očistí povrch a následně odsají odpad. Zametač, by se používal 

k odstraňování kontaminovaných látek z povrchů komunikací. U nás se používá 

obdobná technika většinou u technických služeb měst.  [29] 

 Hlavní technická data 410 SL:  

- objem nádoby na odpad  10  m3 

- nádrž na vodu   3.500 l  

- rozvor min.     3.900 mm 

 

 
Obrázek 22 : Sběrný zametač 410 SL [29] 

6.2.7. Frézy na odstranění asfaltových povrchů 

Vysoce účinná metoda na dekontaminaci asfaltových povrchů je celé jeho 

odstranění, pokud nepomohlo užití jiné  metody. Uvádím příklad techniky, která by se 

mohla případně použít na odstranění  asfaltových povrchů. Fréza W 35 DC (obrázek 

č.23)je určena na studené  frézování  o šířce 350 mm a hloubce  0-110 mm. Vhodná 

je zejména pro rekultivaci ploch nebo pro odstranění asfaltových vrstev v plné 
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hloubce. Fréza W 250 (obrázek č.23) má stejné použití, ale výkon  frézování o šířce 

2,2 m a hloubce 0-350 mm.[30]  

  
Obrázek 23 : Frézy na odstraňování asfaltových povrchů W 250 a W 35 DC [30] 

6.2.8. Skrejpr na odstranění kontaminované zeminy 

Na odstraňování kontaminované zeminy z velkých ploch je nejlepší použití 

skrejprů. Jako  příklad uvádím Caterpillar 621G (obrázek č.24), který se používá při 

stavbě letišť, hrází, dálnic a dalších ploch,  kdy je třeba vyklidit velké plochy se 

snadno rozpojitelnou půdou. Velkou výhodou je nastavení přesné výšky odběru 

zeminy, kdy není  odebíráno zbytečně velké množství nekontaminované zeminy.[25]  

Hlavní technická data: 

- výkon motoru   272 kW 

- objem korby  17m3 

- rychlost              52 km/h 

 
Obrázek 24 : Caterpillar 621G [25] 
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7. Návrh metodických listů  

Metodické listy jsem navrhl tak, aby se staly metodickou  pomůckou pro výcvik 

a sjednocení postupů  jednotek Armády ČR a jednotek  HZS krajů  i případně pro 

ostatní vyčleněné síly při mimořádné radiační události na jaderné elektrárně Dukovany 

i Temelín.  

7.1.  Metodický list pro evakuaci autobusem 

Metodický list č.x1 (příloha č.1) plánuje  činnosti skupiny pro evakuaci obyvatel 

ze zóny havarijního plánování  JE Dukovany a JE Temelín pro evakuaci autobusem  a 

představuje podrobný návod na přípravu, přesun do kontaminované zóny, nástup 

kontaminovaných osob a přesun na místo dekontaminace. Autobus před cestou do 

kontaminované zóny musíme připravit, abychom snížili na minimum zamoření 

osádky, ale i autobus samotný. Případná dekontaminace autobusu je složitá a finančně 

náročná což může převyšovat hodnotu samotného autobusu. Dále tento list popisuje  

způsob nástupu osob do autobusu a přesun v koloně a stanovuje  vzdálenosti od 

vozidel, čímž snížíme kontaminaci vnějšího povrchu autobusu od zvířených 

radionuklidů od  předním jedoucích vozidel.   

7.2.  Metodické listy činnosti na místě dekontaminace 

Činnost na místě dekontaminace je rozdělena rozděleny   podle hlavních činností 

na celém dekontaminačním místě. Dekontaminační místo se skládá z kontrolně 

roztřiďovacího stanoviště, stanoviště dekontaminace techniky, stanoviště výstupní 

dozimetrické kontroly techniky, stanoviště dekontaminace vnitřního prostoru techniky 

a výstupní dozimetrické kontroly vnitřního prostoru techniky, vstupní dozimetrická 

kontrola osob, stanoviště dekontaminace osob s výstupní dozimetrické kontroly osob, 

stanoviště dekontaminace osobních věcí a shromaždiště osob. Procesy na 

dekontaminačním místě jsou podrobně rozepsány  na algoritmu procesu na 

dekontaminačním místě (obrázek č.25). 
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Obrázek 25 : Algoritmus procesu na dekontaminačním místě 
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7.2.1. Kontrolně roztřiďovací stanoviště 

 Metodický list č.x1 (příloha č.2 ) slouží pro činnost dozimetrické skupiny na  

kontrolně roztřiďovacím stanovišti (KRS). KRS je nedůležitější  z důvodu, že musí 

provést důkladné měření  a  měří všechna vozidla. To klade velký důraz na množství 

sil. Na stanovišti se poměří vnější povrch techniky a zaeviduje se. Podle dávkového 

příkonu se rozdělí technika na skupiny. Pod 10 µGy/h je vozidlo kontaminováno málo 

a stačí jej opláchnout Je ale provedena orientační dozimetrická kontrola osob ve 

vozidle. V případě povrchové aktivity osob nad 100 Bq/cm2 jsou tyto osoby odvezeny 

na místo dekontaminace. Algoritmus činnost na KRS (příloha č.2) je podrobně 

rozepsán v metodickém listu.[3],[15]   

7.2.2. Dekontaminace techniky 

Metodický list č.x3 (příloha č.3) je určen pro dekontaminaci techniky při 

kontaminaci radioaktivními látkami. Dekontaminace techniky se provádí buď pomocí 

vojenského zařízení LINKA 82 nebo pomocí stanoviště dekontaminace techniky 

(SDT) HZS ČR.  

LINKA 82 se skládá ze tří rámů, které jsou od sebe vzdáleny podle druhu 

kontaminace a použité směsi od min.50 až 5000 m.  První rám  je určen k hrubému 

oplachu techniky. Je zásobován čerpacím agregátem MZ 82. U tohoto zařízení je 

nutný dostatečný zdroj vody. Druhý postřikový rám POR 82 (trysky 3 mm) je určen 

k nánosu dekontaminační směsi. Ten je zásobován chemickým automobilem T 815 

ACHR 90 nebo PV3S ARS 12 M. Třetí rám je určen k oplachu dekontaminační směsi  

a je zásobován stejně jako první rám. Zde musím připomenout, že zařízení je hlavně 

určeno k dekontaminaci bojové techniky. Tohoto důvodu navrhuji v případě 

dekontaminace civilní techniky nahradit první a třetí rám postřikovým rámem POR 82 

(trysky 4,5 mm) nebo  nechat jen dva rámy na nános směsi a její oplach, protože 

civilní technika by mohla být méně znečištěna mechanickými nečistotami a  její 

povrch je víc kompaktní a lakovaný. Tím snížíme zásadně spotřebu vody. Tento 

způsob není ověřen laboratorně, nelze tedy říci, jaká by byla účinnost dekontaminace. 

Pro jímání kontaminované vody  jsem navrhl  vytvoření vany  pomocí plachty, 

dřevených klád a plechových ohrad. Na ochranu plachty proti proříznutí se  použijí 

gumové pásy  přejezdy jsou z hadicových přejezdů (obrázek č.28). Do  vany  se vloží 

postřikový rám POR – 82. Tento návrh  je hodně improvizovaný, protože je vytvořen 
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z dostupných materiálů.  Podle odhadu výrobce by výroba   jedné záchytné vany 

obdobné jako je u SDT - HZS   stála cca 40.000 kč.      

Stanoviště dekontaminace techniky (SDT) HZS ČR je rovněž tvořeno třemi 

stanovišti velikosti 30 x 6 metrů. První stanoviště provede oplach pneumatik a 

podběhů od hrubých nečistot. Druhé stanoviště tvoří rám na nános dekontaminační 

směsi. Rám se hydraulicky přizpůsobuje podle velikosti techniky. Třetí stanoviště je 

tvořeno stejným rámem  a je určeno k oplachu dekontaminační směsi. Všechny 

stanoviště umožňují jímání kontaminované vody. 

Přehled spotřeby vody a směsi všech prostředku dekontaminace techniky je 

uveden v tabulce č.10. Všechny možné varianty provedení dekontaminace techniky  

prostředky AČR a HZS (obrázek č.27) na dekontaminačním místě. Při dekontaminaci 

techniky musíme brát zřetel i na obsluhu, protože  muže být ozářená 

z kontaminovaných látek odstraněných z techniky. Například za předpokladu 

povrchové aktivity autobusu na úrovni 250 Bq/cm2 131I nebo 137Cs , při průměrné   

dekontaminaci 0,5 (tabulka č.7) a celkového povrchu autobusu 120 m2 , bude celková 

aktivita vymytá do dekontaminačního roztoku na úrovni 200 MBq. Kdyby tato aktivita 

byla rovnoměrně rozložena na povrchu kruhu s průměrem 15 m, způsobila by příkon 

efektivní dávky ve výšce 30 cm nad středem kruhu na úrovni 1.5 µGy/h v případě 131I 

nebo 2 µGy/h v případě 137Cs.[2],[7], 

                       

Tabulka 11 : Spotřeby vody a směsi  dekontaminčními prostředky [2] 

                    

[l/min] [l/s]  [l/vozidlo]

LINKA 82 komplet 2280 38 760
3 x POR 82 (rám 2x 4,5 mm,1x3mm) 720 12 240
2 x POR 82 (rám 1x4,5mm,1x3mm) 450 7,5 150
MZ - 82 1050 17,5 350
POR - 82 (tryska 3 mm) 180 3 60
POR - 82 (tryska 4,5 mm) 270 4,5 90
SDT - HZS komplet 271 4,5 90
Rám k nánosu dektaminční směsi 84 1,4 28
Rám k oplachu dekontaminční směsi 167 2,8 56

Spotřeby vody+ směsi
Prostředek na dekotaminaci techniky
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Obrázek 26 : Varianty dekontaminace techniky 

 
Obrázek 27 : Improvizovaná záchytná vana pro postřikový rám POR - 82  
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7.2.3. Výstupní dozimetrická kontrola techniky 

Metodický list č.x4 (příloha č.4) slouží k činnosti dozimetrické skupiny na 

výstupní dozimetrické kontrole techniky. Dozimetrická kontrola je prováděna  po 

vnější dekontaminaci techniky. Provedeme dozimetrickou kontrolu dávkového 

příkonu vnějšku techniky. Jestliže hodnota překračuje 3 µGy/h,  provede se opakování 

dekontaminace. V opačném případě se  provede kontrola vnitřního prostoru techniky, 

měří se plošná aktivita. Jestliže hodnota převyšuje 1 Bq/cm2, odešle se technika na 

místo pro dekontaminaci vnitřního prostoru techniky.  Hodnota vnitřní kontaminace 

pro radiační MU není  nikde legislativně ani v žádných doporučeních stanovena, určuji 

ji stejně jako pro osoby. Jesltiže technika po opakované  vnější dekontaminaci  

překračuje 3 µGy/h, odstaví    se pro pozdější dekontaminaci nebo vrácení na 

kontaminované území v případě neekonomičnosti další dekontaminace.[2],[3],[15]           

7.2.4. Dekontaminace vnitřního prostoru vozidel  

Metodický list č. x5 (příloha č.5 ) popisuje dekontaminaci vnitřního prostoru 

techniky. Dekontaminace vnitřního prostoru se  řešila jen okrajově. Proto navrhuji  

nové možnosti a  způsoby, jak ji lze provádět.  Nejlepší je ji provádět po vnější 

dekontaminaci techniky. Nejdříve  se zaeviduje vozidlo a provede se dekontaminace 

chladiče (největší kontaminace) a motorového prostoru vozidel pomocí vysokotlakého 

agregátu SANIJET C 921. Poté  se provede dozimetrická kontrola, měří se dávkový 

příkon a jestliže je hodnota nad 10  µGy/h provedeme odstavení vozidla pro případnou 

pozdější dekontaminaci. V případě nižší hodnoty změříme  plošnou aktivitu na všech 

vzduchových filtrech. Jestliže překračují hodnotu  1500 Bq/cm2 provede se okamžitě 

jeho výměnu, v případě nižší hodnoty muže  být provedena výměna až  po ukončení 

evakuace. Dále provádíme dekontaminaci vnitřního prostoru. Začíná se opatrným 

sejmutím ochranných polyethylenových pytlů ze sedaček pokud je prodvedeno, 

odstraněním textilních potahu a odstraní se i jiné  kontaminované předměty. Vše se 

vloží do pytle. Materiály nasákavé a citlivé proti vodě dekontaminujeme  pomocí 

vysavače. U ostatních materiálů  se provede  setření povrchu  pomocí  tamponu nebo 

hadru namočený  ve směsí 0,5 % detergentu. Postupuje se vždy od vrchu dolů. 

Podlahu  se dekontaminuje pomocí vysavače z možností použití pěny. Na závěr se 

provede dozimetrická kontrola plošné aktivity nesmí přesahovat hodnotu 1 Bq/cm2. 

Vozidlo stále kontaminované se odstaví pro pozdější dekontaminaci nebo vrácení na 

kontaminované  území v případě neekonomičnosti další dekontaminace. [7]                    
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7.2.5. Vstupní dozimetrická kontrola osob 

Metodický list č.x6 (příloha č.6 ) slouží k činnosti dozimetrické skupiny na 

stanoviště vstupní dozimetrické kontroly osob. Stanoviště vstupní dozimetrické 

kontroly provádí roztřídění osob podle úrovně kontaminace do pěti skupin. Každá 

osoba musí být zaregistrována a rozdělena na nekontaminované nebo kontaminované. 

Kontaminované osoby jsou označeny páskou podle úrovně kontaminace z pořadovým 

číslem, přičemž stejnou páskou je označeno i zavazadlo. Červenou  páskou  se 

označují velmi silně kontaminované osoby určené k dekontaminací v první pořadí.  

Žlutou páskou  se označují  silně kontaminované osoby určené k dekontaminací v 

druhém pořadí. Zelená páskou se označují  kontaminované osoby určené k 

dekontaminací v třetím pořadí.  Bílou páskou se označují mírně  kontaminované osoby 

určené k očištění a převlečení mimo SDO,  v případě dostatečné kapacity k provedení 

dekontaminace na  SDO. [3],[13],[15],  

7.2.6. Dekontaminace osob a výstupní dozimetrická kontrola osob 

Metodický list č.x7 (příloha č.7) slouží k dekontaminaci osob při kontaminaci 

radioaktivními látkami. Dekontaminace osob popisuje přesný metodický postup 

činnosti na SDO. Nejprve  se roztřídí kontaminované osoby podle pořadí 

k dekontaminaci. Osoby odloží  osobní zavazadlo na určeném místě a odloží 

improvizovanou pláštěnku.  Zimním období odloží postupně bundu a poté rukavice  

do připraveného sudu.  Dekontaminace obuvi se provede v připravené vaničce 

se směsí 0,5 % detergentu za pomoci  smetáku   a  ruce se důkladně opláchnou ve 

vědru z roztokem 0,5% detergentu. Osoba vstoupí do prvního stanu, odloží  osobní a 

cenné věci do připraveného sáčku označeného stejným  pořadovým číslem. Vyzuje si 

obuv, sundá respirátor, ochranou roušku nebo masku a spodní prádlo a všechno 

postupně vhodí do připraveného sudu. Postoupí do druhého stanu kde se vysmrká do 

papírového kapesníku, který proměří dozimetrista, protože kontaminace nosu znamená 

vždy podezření z vnitřní kontaminace a zapíše naměřené hodnoty a pořadové číslo 

osoby. Osoba provede vypláchnutí úst 5 % roztokem chloridu sodného (NaCl), 

provede vyčištění uší tamponem, případně vypláchnutí očí roztokem (Ophtal). Osoba 

vstoupí do sprchy, kde   povede  důkladné umytí vlasů pomocí mýdla (s kyselým pH). 

To opakuje třikrát. Dále provede důkladné  osprchování celého povrchu těla za 

pomocí stejného  mýdla  což  opakuje dvakrát. Při mytí postupujeme vždy od  vrchu 

dolů a velkou patrnost dáváme na místa poškození kůže. Osoba postoupí  na  výstupní 
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dozimetrickou kontrolu. V případě stálé kontaminace provede osoba opakovanou 

dekontaminaci. Jestliže i poté osoba  vykazuje kontaminaci, provede dozimetrista  

proměření na vnitřní kontaminaci (postupuje obdobně ale má zavřenou clonu 

dozimetru - pochází jen záření gama). V případě  vnitřní kontaminace se osoba předá 

okamžitě lékaři k převozu do specializovaného lékařského zařízení. Osoby poté 

vstoupí do třetího stanu. Pokud mají případná  drobná zdravotní poranění jsou 

ošetřeny. Osoby dostanou ručník  a nové oblečení a ustrojí se. Dále dostanou osobní 

zavazadlo a osobní věci  a  případně potvrzení o odebrání kontaminovaných věcí. 

Osoby odchází na schromaždiště osob, odkud jsou převezeny do evakuačního 

střediska. [2],[15],[16],[20]    

7.2.7. Dekontaminace osobních zavazadel a věcí 

Metodický list č.x8 (příloha č.8) řeší dekontaminaci osobních zavazadel a 

osobních věcí. Tato dekontaminace se doposud neprováděla, proto navrhuji její 

provádění současně vedle místa dekontaminace osob. Zavazadla  a osobní věci jsou 

přenášena na místo pro jejich dekontaminaci. Zde je provedena jejich dozimetrická 

kontrola, kdy se měří  plošná aktivita. Pro tento případ  breme stejnou hodnotu jako na 

osoby, protože není nikde legislativně ani v žádných doporučení stanovena. To 

znamená, že musí  být pod hodnotu  1 Bq/cm2 . V případě vyšší hodnoty bude 

provedena povrchová dekontaminace zavazadla, buď pomocí vysavače (pro záchyt 

prachů velikosti do 1 µm) nebo setření povrchu zavazadla pomocí  tamponu nebo 

hadru namočeného  ve směsi 0,5 % detergentu. Poté se provede dozimetrická kontrola   

a případně dekontaminaci opakujeme. V případě  stále kontaminace se provede   

otevření zavazadla  roztřídění  věcí  podle materiálu a proměření. Věci, které nelze 

dekontaminovat nebo by dekontaminace byla nákladná se zaevidují a vloží do pytle, 

který se označí stejným číslem jako  zavazadlo (pro případ pozdější dekontaminace). 

Ostatní věci se dekontaminují pomocí suché cesty( vysavač, kartáče) nebo mokou 

cestou (stírání hadrem se směsí). V případě že se nepodaří věci dekontaminovat vloží 

se zase do pytle. Dekontaminované věcí se vloží do pytle a předají se majiteli  i se 

záznamem o odebrání věcí.[12] 
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7.3. Metodický list pro dekontaminaci hospodářských zvířat 

Metodický list č.x9 (příloha č. 9) řeší dekontaminaci hospodářských zvířat při 

kontaminací radioaktivními látkami. Dekontaminace hospodářských zvířat, hlavně 

skotu, vychází ze zkušeností po havárii na jaderné elektrárně Černobyl a  předpokladá 

odstraňování následků po úderech jaderných zbraní za studené války. Evakuace zvířat 

nastává až po evakuaci všech obyvatel. Zvířata jsou po dobu úniku radioaktivních 

látek ustájena a je provedena jodová profylaxe,  krmena jsou nekontaminovanou 

potravou a vodou. Celé místo pro dekontaminaci hospodářských zvířat (obrázek č.35) 

je vytvořeno nejlépe na zemědělském statku, který má už vytřeny ohrady a 

naplánované místo pro záhraboviště pro poražená zvířata. Případně se může za pomoci 

ženijních jednotek AČR úplně vybudovat nově dekontaminační místo  na hranici zóny. 

Kontaminovaný skot je přivážen na  dekontaminaci hospodářských zvířat pomocí 

vozidel určených pro přepravu zvířat. Nejdříve veterinář opticky prohlédne skot a 

vybere zvířata s viditelnou známkou špatné kondice nebo s příznaky z ozáření. Tento 

skot jde  jako první k dozimetrické kontrole a na dekontaminaci. Skot ve velkém 

stresu veterinář, aplikuje látky na uklidnění, protože hrozí poranění samotného skotu a 

hlavně obsluhy při dekontaminaci. Skot se dokáže se vlivem stresu otočit či dokonce 

přeskočit ohradu (obrázek č.36). Skot je vehnán do průchodu a pomocí zarážek 

zafixován a je provedena dozimetrická kontrola (obrázek č.37). Pro skot navrhuji  

měřit  plošnou aktivitu. Hodnotu pro kontaminaci volím stejnou hodnotu jako pro 

kontaminaci osob nad  1 Bq/cm2, protože hodnota kontaminace není  nikde 

legislativně ani  v žádných  novějších doporučení stanovena. Jsou stanoveny jen 

hodnoty pro hmotnostní aktivitu Cs v mase na 1250 Bq/kg a mléku  na 1000 Bq/l. 

Proto předpokládám, že všechny potraviny ze zvířat z kontaminovaného území, budou 

proměřeny, aby nepřišly do  lidského potravinového řetězce. Jediná zmínka je v knize 

,,Radiologie ve veterinárním lékařství“ z roku 1985, kde je uvedena hodnota pro 

kontaminaci skotu a stanoven dávkový příkon nad hodnotu 0,3 mGy/h, což mě připadá 

za velmi vysokou hodnotu. Po provedení dozimetrické kontroly skotu a jeho 

zaevidování (číslo z ucha skotu) je pohnán na dekontaminaci a je na něj  pomocí 

postřikovače nanesena směs  0,5 % detergentu, která vytvoří pěnu (obrázek č.38). Dále 

pomocí proudnic s  kartáči   postupujme od vrchu  dolů krouživými pohyby. Hlavně 

s věnujem místům jako nozdry, oči, genitálie, anus a končetiny (obrázek č.39). Poté je 

skot opláchnut čistou vodou a postupuje na místo výstupní dozimetrické kontroly.      
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V případě že hodnota převyšuje 1 Bq/cm2 , je skot nahnán do ohrady pro opakovanou 

dekontaminaci. Dekontaminovaný skot postupuje k veterinární prohlídce skotu 

(obrázek č.40), kde je rozdělen  podle výsledků výstupní dozimetrické kontroly do čtyř 

skupin.  První skupinu tvoří zvířata u kterých je další přežívání spojeno s utrpením. Ta 

jsou určená k bezprostřednímu utracení, jsou popohnaná a odvezena na místo pro 

utracení.  Druhá skupina jsou  zvířata, u nichž je nutný terapeuticky zákrok a nejsou 

určena k utracení. Ta se naženou do ohrady pro zvířata na pozorování. Třetí skupina 

jsou zvířata zdravá, hospodářsky a spotřebitelsky nevyužitelná (např. kontaminovaná 

nebo odmítaná spotřebiteli), která jsou určena k následnému postupnému utrácení. Ta 

se naženou do ohrady pro pozdější utracení. Čtvrtá skupina jsou zvířata zdravá, 

hospodářsky a spotřebitelsky využitelná. Ta jsou odvezena mimo zónu a dále 

sledovana. U skotu po opakované dekontaminaci je provedena dozimetrická kontrola. 

V případě, že hodnota stále převyšuje 1 Bq/cm2 je provedena kontrola vnitřní 

kontaminace  a skot postupuje na veterinární kontrolu. [6],[12] [21],[34] 

 
Obrázek 28 : Rozdělení místa dekontaminace skotu 
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Obrázek 29 : Velmi stresovaný skot při dekontaminaci při cvičení ,,Nákaza 2009" [21] 

 
Obrázek 30 : Dozimetrická kontrola skotu na cvičení ,, Nákaza 2009" [21] 

 

Směr průchodu 
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Obrázek 31 : Nános dekontaminační směsi při cvičení ,,Nákaza 2009" [21] 

 
Obrázek 32 : Dekontaminace pomocí kartáčů při cvičení ,,Nákaza 2009" [21] 



 91 

 
Obrázek 33 : Veterinární kontrola po dekontaminaci při cvičení ,,Nákaza 2009" [21] 

 

7.4.  Metodisté listy pro dekontaminaci terénu a objektů 

Metodický list č. x10 (příloha č.10) řeší dekontaminaci terénu a objektů při 

kontaminaci radioaktivními látkami. Dekontaminace terénu a objektů předpokládá,  že 

dozimetrické skupiny provedou  důkladné měření plošné aktivity, odběr vzorků pro 

určení radionuklidového složení kontaminace na povrchu, který má být 

dekontaminován. Naměřené hodnoty se zapíší do záznamníku a pracovní mapy a 

označí se místo odběru a měření. Hodnoty kontaminace  terénu vychází z podmínky, 

že obyvatelstvo  nesmí obdržet větší efektivní dávku za  jeden měsíc než 30 mSv a za 

rok 100 mSv. Na základě těchto hodnot a času od vzniku kontaminace  určí SÚJB 

zásahovou hodnotu kontaminace a místa určená pro dekontaminaci. V případě 

dekontaminace velkého rozsahu jsou priority dány hustotou osídlení, význačnými 

silničními spoji a funkcemi jednotlivých budov. V závislosti na povaze ploch, které se 

mají dekontaminovat, bude zapotřebí velkých množství sil a prostředků od firem, které 

zabezpečují čištění ulic, od hasičů, vojáků, případně od továren v okolí. Tyto 

mechanizmy budou muset být schopny vysát nebo vymýt rozsáhlé plochy (např. ulice, 

náměstí, travnaté plochy, stromy, povrchy budov). Na základě zkušenosti pří 

odstraňování havárie  JE Černobyl  se ukázalo, že v případě pečlivě připravených 



 92 

postupů a průběžného monitorování během vykonávání prací, je možné použít i 

celkem jednoduché metody na odstraňování vrchní vrstvy půdy ručními nástroji a 

stavebními stroji. Dekontaminace je dále závislá na meteorologických podmínkách 

během spadu nebo po spadu (např. dekontaminace zmrzlé půdy, vyschlé půdy). 

Výsledky hodnocení možných dekontaminačních metod jsou uvedeny v metodickém 

listu (příloha č.10 ).  

Výsledné snížení dávkové zátěže obyvatel města může tudíž být pouze 

odhadováno jako průměrná hodnota. V britské studii státního úřadu radiologické 

ochrany byla simulována účinnost různých dekontaminačních metod na snížení 

dávkového příkonu záření gama na modelu kontaminované městské zástavby. Přitom 

byla předpokládána kontaminace radionuklidovou směsí (33 % 132Te, 52 % 131I, 8 % 
140Ba, 4 % 134Cs a 3 %  137Cs). V závislosti od doby vzniku kontaminace (od spadu) 

vede dekontaminace příslušnou metodou podle britské studie k průměrným stupňům 

dekontaminace (tabulce č.8).[8] 

 

Tabulka 12 : Účinnost různých dekontaminačních metod [7] 

Dekontaminační metoda
Doba vzniku kontaminace ( 

od spadu)
Stupeň dekontaminace

Sprchování 2 -14 d < 0,05
Povrchová dekontaminace    
střech                                     
stěn                                           
chodniků

                                            
30 d - 1 r                             
30 d - 1 r                                         
30 d - 1 r

                                         
< 0,05                                       
< 0,5                                     
< 0,25

Odstranění pudy do hloubky                        
1 cm                                            
5 cm                                             
15 cm                                       
30 cm

                                              
30 d - 1 r                                            
30 d - 1 r                                     
30 d - 1 r                                          
30 d - 1 r

0,09 - 0,9                       
0,17 - 0,9                        
0,17 - 0,9                            
0,17 - 0,9

Hluboká orba do hloubky                                                    
5 cm                                        
15 cm                                     
30 cm

                                                             
14 d - 1 r                                                     
14 d - 1 r                                             
14 d - 1 r 

0,09 - 0,33                                 
0,17 - 2,55                                       
0,17 - 0,75  
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8. Závěr 

Současný stav  řešení  dekontaminace ve Vnějším havarijním plánu JE 

Dukovany je úzce spjat s ostatními plány konkrétních činností, jako plán evakuace a 

plán opatření k ochraně hospodářských zvířat. Proto provedu krátké shrnutí hlavních 

bodů souvisejících s plánem dekontaminace. Kolem JE Dukovany je vymezena zóna 

havarijního plánování, která je členěna na tři zóny (vnitřní 5 km, 10 km a vnější 20 

km). Ty jsou rozčleněny na šestnáct výsečí (po 22,5 °). V případě radiační havárie na 

jaderném reaktoru se vyhlašuje podle závažnosti jeden ze tří stupňů závažnosti 

mimořádné události. V případě třetího stupně MÚ se vyžaduje přijetí neodkladných 

opatření na ochranu obyvatelstva. Neodkladná opatření jsou  ukrytí obyvatel, 

provedení jodové profylaxe a evakuace obyvatel. V případě řízené evakuace je na  

evakuačních trasách zřízeno 13 míst dekontaminace. Místo dekontaminace se skládá 

z kontrolně roztřiďovacího stanoviště, stanoviště dekontaminace osob a techniky. 

Ochrana hospodářských zvířat v zóně havarijního plánování je založena na ukrytí do 

stájí, hermetizace stájí, krmení nekontaminovaným krmivem a jodová profylaxe. 

Případná evakuace hospodářských zvířat přichází až po evakuaci obyvatel.  

       Posouzení plánu dekontaminace jsem provedl na základě hypotetického 

scénáře  A8 těžké nehody na JE Dukovany, který byl zpracován programem InterRAS. 

Podle scénáře došlo k úniku 12,5 EBq, kdy se jedná  podle mezinárodní klasifikace 

INES o 6 - 7 stupeň  těžké havárie. Na základě výsledků ze scénáře A8 je vytýčena 

oblast neodkladných opatření a následných opatření. V oblasti  neodkladných  opatření 

bude obyvatelstvo ukryto, provedena jodová profylaxe a po ukončení úniku 

radioaktivních látek, bude provedena řízená evakuace. V oblasti následných opatření  

bude obyvatelstvo ukryto, provedena jodová profylaxe a po 48 hodinách bude ukrytí 

ukončeno. Provedl jsem odhad počtů evakuovaných. Podle varianty č.5 plánu 

evakuace bychom evakuovali 7.371 osob. Podle scénáře A8 bude evakuováno pouze 

5.512 osob. Podle plánu dekontaminace bude zřízeno šest dekontaminačních míst a to 

tři pro evakuované obyvatele a tři pro záchranné  jednotky.  Dekontaminační místa pro 

evakuované jsem posoudil podle počtů evakuovaných osob, autobusů a osobních 

vozidel. Se záměrem posoudit síly a prostředky pro provedení dozimetrické kontroly 

techniky, osob a dále s odhadem spotřeby vody na  dekontaminaci techniky. Z těchto 

výsledků vyplývá, že nejvíce musíme posílit dozimetrické skupiny na 

dekontaminačních místech č.4 Vladislav a č.10 Olbramovice. Dekontaminační místo 
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č.9 Moravské Bránice navrhuji nestavět z důvodu možné kontaminace, protože stojí na 

návětrné straně od JE Dukovany. Obyvatelé evakuovaných obcí se přesunou na jiné 

dekontaminační místo, případně navrhuji zřídit dekontaminační místo č.7 Košíkov  a 

č.11 Stošíkovice na Louce. Tím bychom  snížili  nápor na dekontaminační místo č.4   

Vladislav a č. 10 Olbramovice. Dále navrhuji evakuační trasu č.2 přes Ivančice pro 

záchranné jednotky určené pro JE Dukovany vůbec nepoužívat, z důvodu velké 

kontaminace. Dekontaminační místo č. 8 Neslovice bych zřídil pro případ 

dekontaminace jednotek pomáhajících při evakuaci. Pro posouzení všech 

dekontaminačních míst jsem zpracoval ,,Kontrolní seznam dekontaminačního místa“. 

Podle něj jsem posoudil všechna místa dekontaminace uvedené v plánu 

dekontaminace. Plán dekontaminace z VHP JE Dukovany  je funkční, vyčleněné síly a 

prostředky jsou dostatečné.  

Navrhuji pro zlepšení plánu dekontaminace zavést devět nových 

dekontaminačních míst a upravit čtyři stávající dekontaminační místa. Dalšími návrhy 

na zlepšení plánu dekontaminace je zavedení nové techniky a prostředků, které lze 

využít při dekontaminaci. Jako jsou prostředky pro dekontaminaci osob,  zraněných,  

citlivých materiálů, prádla a vnitřního prostoru vozidel, které navrhuji doplnit do 

výbavy jednotek pro dekontaminaci AČR a HZS ČR.  

Návrh metodických listů jsem navrhoval tak, aby se staly metodickou  

pomůckou pro výcvik a sjednocení postupů jednotek Armády ČR a  HZS ČR,  při 

mimořádné radiační události na JE Dukovany, ale i  JE Temelín. Jedná se o metodický 

list činnosti skupiny pro evakuaci obyvatel, metodické listy  činnosti na 

dekontaminačním místě, metodický list činnosti při  dekontaminaci hospodářských 

zvířat a metodický list postupů při dekontaminaci terénu. Některé metodické listy 

obsahují vzory záznamníků výsledků monitorování osob, techniky, osobních věcí a 

hospodářských  zvířat. Uvedené metodické listy budou zavedeny do výcvikových 

postupů Čety chemické ochrany u Samostatné záchranné roty Olomouc. 

Cílem této mé práce bylo připravit metodické listy pro činnosti při  evakuaci,  

činnosti na dekontaminačním místě a dále činnosti při dekontaminaci hospodářských 

zvířat a terénu. Dále bylo cílem posoudit stávající plán dekontaminace  ve Vnějším 

havarijním plánu jaderné elektrárny Dukovany a případně navrhnout jeho zlepšení.  

Další možnosti využití diplomové práce vidím jako návrh nových 

dekontaminačních míst do plánu dekontaminace, dále zavedení nové techniky a 

prostředků  na dekontaminaci.              
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9. Seznam zkratek 

AČR Armáda České republiky 

DM Dekontaminační místo 

DNA deoxyribonukleová kyselina - je nositelkou genetické informace 

ČR Česká republika 

EDU Elektrárna Dukovany 

HZS Hasičský záchranný zbor 

ICRU Mezinárodní komise radiologické ochrany 

IZS Integrovaný záchranný systém 

INES Mezinárodní stupnice hodnocení závažnosti jaderných událostí 

JE Jaderná elektrárna 

JEZ Jaderné energetické zařízení 

KŠ Krizový štáb 

KRS Kontrolně roztřiďovací stanoviště 

MÚ Mimořádná událost 

MAAE Mezinárodní agentura pro atomovou energii ( anglicky IAEA) 

MZHP Materiální základna humanitární pomoci 

NRPB Britský státní úřad radiologické ochrany 

NGŠ AČR Náčelník Generálního štábu Armády České republiky 

OPIS IZS Operační a informační středisko integrovaného záchranného systémů 

OTC ČCHO  Odborné taktické cvičení Čety chemické ochrany 

PIO Prostředky individuální ochrany 

PANEL NNO JMK PANEL nestátní nezisková organizace Jihomoravského kraje 

pH Vodíkový exponent, určuje kyselost nebo zásaditost látek 

SÚJB Státní úřad jaderné bezpečnosti 

SOC MO Stálé operační centrum ministerstva obrany 

SDO Stanoviště dekontaminace osob 

SDT Stanoviště dekontaminace techniky 

SVS Státní veterinární správa 

ÚVVÚ Ústřední vojenský veterinární ústav 

VHP  Vnějším havarijním plánu  

VVER Vodo-vodní energetický reaktor 

ZHP Zóna havarijní plánování 
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