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Anotace 

Hejdušek M., Vnímání rizik energetického provozu spol. ČEZ obyvatelstvem. 

Ostrava: Katedra bezpečnostního managementu,  Fakulta bezpečnostního inženýrství – 

Technická univerzita Ostrava, 2012, 56 s. 

Diplomová práce, vedoucí:  doc. Dr. Ing. Aleš Bernatík   

 

 Cílem mé diplomové práce bylo zjistit jak obyvatelstvo vnímá rizika energetického 

provozu a navrhnout opatření ke zlepšení současného stavu. V práci jsou popsány jednotlivé 

typy zdrojů elektrické energie, jejich stručný princip a rizika. Jedna kapitola je věnována 

teorii o vnímání rizik obecně. Vnímání obyvatelstva v oblasti rizik energetického provozu je 

zjištěno pomocí dotazníkového šetření v několika lokalitách poblíž různých elektráren. Po 

vyhodnocení průzkumu je navrhnuto řešení ke zlepšení v oblastech, ve kterých bylo dosaženo 

negativních výsledků nebo výsledků, které jsou v rozporu s vědecky podloženými fakty. 

 

Klíčová slova:  vnímání rizik, zdroje elektřiny, sociologický průzkum 

 

English annotation: 

Hejdušek M., Perception of risks associated with the energy related activity of ČEZ company 

by the population. 

Ostrava: Institute of Safety Management, Faculty of Safety Engineering, VSB – Technical 

university of Ostrava, 56 pages. 

Leadership of dissertation:  doc. Dr. Ing. Aleš Bernatík  

 

 The objective of this work was to find out how the population perceives risks 

associated with the energy related activity and devise actions for improve current situation. 

There are types of energy sources, their brief principle and risks described. One chapter is 

dedicated to theory of risk perception generally. The perception of risks associated with the 

energy related activity is found out by the questionaire investigation in several places near 

various power plants. After the evaluation I have devised actions for improvement in that 

domains, which have negative results in exploration or results which are in conflict with 

scientific facts. 
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1. Úvod 

 

V dnešní době se téma energetiky a její bezpečnosti a vlivu na životní prostředí probírá 

velice intenzivně a ve všech směrech. Moderní svět je bez proudu prakticky neschopen 

fungovat a proto je této problematice věnováno hodně pozornosti ze strany odborné i laické 

veřejnosti. Poptávka po elektrické energii stále stoupá a je tedy třeba i stále více vyrábět, což 

je spojeno s výstavbou nových zdrojů. V posledních letech bylo na území naší země za 

masivní státní podpory vybudováno velké množství tzv. obnovitelných zdrojů energie, které 

jsou vzhledem k životnímu prostředí velmi mírné, prakticky ji nijak neovlivňují. Produkce 

elektřiny z těchto zdrojů ale není pro naši stále se zvyšující potřebu zdaleka dostačující, a je 

proto nutné vyrábět  i v klasických zdrojích jako jsou jaderné a tepelné elektrárny. Tato cesta 

s sebou však přináší i vedlejší produkty, které jistě životní prostředí určitým způsobem 

ovlivňují. Našim cílem by proto měl být takový stav, kdy uspokojíme veškerou poptávku 

po elektrické energii ale zároveň se ji budeme snažit vyrobit co nejvíce cestou, která 

nepoznamená prostředí k životu na zemi našim dalším generacím.  

Maximální využívání obnovitelných zdrojů je také jedním z klíčových bodů energetické 

politiky Evropské unie. Česká Republika se v přístupové dohodě z Atén z března roku 2003 

zavázala k dosažení minimálně 8% podílu elektřiny z obnovitelných zdrojů do roku 2010 a 

15% do roku 2030. Tento podíl v roce 2010 vzrostl ze 6,8% na 8,3%, čímž jsme tedy dílčí 

závázek splnili. 

Nejvíce diskutována stále zůstavá energetika jádra. Z povědomí lidí ještě zcela 

nevyprchala negativní vzpomínka na havárii v Černobylu v roce 1986 a přišla další, tentokrát 

v Japonsku v roce 2011. Tato mimořádná událost znovu odstartovala masivní diskuze 

o bezpečnosti jaderných elektráren. Německo na její popud učinilo razantní krok a rozhodlo, 

že do deseti let ukončí provoz posledních jaderných elektráren a nahradí je obnovitelnými 

zdroji. Je však možné, že toto stanovisko z ekonomických důvodů v budoucnu ještě 

přehodnotí. Postoj lidí k atomové energetice se různí. Někteří ji pokládají za aktuálně 

nejefektivnější způsob výroby elektřiny a upřednostňují ji před ostatními zdroji, jiní naopak 

vyzdvihují její negativní aspekty jako je radioaktivní odpad. Je třeba si uvědomit, že každý 

zdroj elektrické energie s sebou přináší mimo kladů i nějaká negativa a s přihlédnutím 

na současné možnosti zatím nemůžeme nasytit poptávku bez žádných negativních vlivů 

na životní prostředí. 
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2. Cíl práce 

 

Cílem této diplomové práce je vyhodnotit přístup obyvatelstva k jednotlivým otázkám 

energetického provozu společnosti ČEZ, a.s., z hlediska jejich vlivu na planetu, z hlediska 

bezpečnosti a také z hlediska ekonomického.  

V první části práce se budu zabývat zdroji elektrické energie obecně. U jednotlivých typů 

elektráren vysvětlím princip jejich fungování a některé další související záležitosti. U každého 

druhu budou popsána nejzávažnější rizika a vedlejší produkty  výroby, které mohou mít 

negativní dopad na zdraví lidí nebo stav životního prostředí a také způsoby jejich 

zabezpečení. V samostatné kapitole také nastíním teorii vnímání rizik a vysvětlím jednotlivé 

modely, které mají na tuto problematiku vliv. 

Druhá část práce bude věnována sociologickému průzkumu pomocí dotazníkového 

šetření, které jsem provedl v několika různých lokalitách České republiky. Dosažené výsledky 

zpracuji do grafů a tabulek a s jejich pomocí vyhodnotím předem stanovené hypotézy. 

Na základě dosažených informací se poté pokusím navrhnout řešení, která by přispěla 

ke zlepšení stavu vyplývajícího z průzkumu v tech oblastech, u kterých dojdeme k negativním 

výsledkům, nebo kde budou výsledky v rozporu s vědecky podloženými fakty. 



  3  

3. Společnost ČEZ a.s. 

 

Akciová společnost ČEZ byla založena v roce 1992 Fondem národního majetku ČR. 

Hlavním akcionářem je Česká republika. Správu státního akciového podílu provádí 

Ministerstvo financí České republiky. Mezi hlavní činnosti ČEZ a. s. spadá výroba elektřiny a 

její prodej a s tím související podpora elektrizační soustavy. Také se zabývá výrobou, 

rozvodem a prodejem tepla. 

 V roce 2003 vznikla spojením akciové společnosti ČEZ s distribučními společnostmi 

Severočeská energetika, Severomoravská energetika, Středočeská energetická, Východočeská 

energetika a Západočeská energetika. Skupina ČEZ se tak stala nejvýznamnějším 

energetickým uskupením regionu střední a východní Evropy. Skupina  patří do evropské 

desítky největších energetických koncernů a je největším subjektem na tuzemském trhu 

s elektřinou. V České republice je Skupina ČEZ největším výrobcem a dodavatelem elektřiny 

a tepla, na většině území provozovatelem distribuční soustavy a nejsilnějším subjektem na 

velkoobchodním i maloobchodním trhu s elektřinou. 

 Úspěšné akvizice distribučních firem v zemích Bulharska a Rumunska, jakož 

i elektráren v Polsku a Bulharsku otevřely Skupině ČEZ cestu na nové trhy. V průběhu roku 

2006 přibyly do Skupiny ČEZ nové dceřinné společnosti v Srbsku, Kosovu, v Bosně a 

Hercegovině a na Ukrajině. Koncem roku pak Skupiny ČEZ a MOL vytvořily strategickou 

alianci zaměřenou na budování plynových elektráren v Maďarsku. Společný podnik ČEZ a 

MOL se sídlem v Holandsku byl založen v červenci 2008 pod názvem CM European Power 

International B.V. 

 Počátkem července 2008 uspěla společnost ČEZ v konsorciu s místním tureckým 

partnerem v aukci na distribuční společnost Sedas. V Turecku vznikla v listopadu 2008 nová 

společnost se sídlem v Istanbulu  AKCEZ ENERJI A. . , ve které ČEZ, a. s., vlastní 50 % 

podíl. 

 V srpnu 2008 ČEZ, a. s., uskutečnil koupi projektu výstavby dvou větrných farem 

v Rumunsku  Fantanele a Cogealac  s celkovým instalovaným výkonem 600 MW, což 

znamená výstavbu největší přímořské větrné farmy v Evropě.  V roce 2008 byla také 

zaregistrována společnost CEZ RUS OOO se sídlem v Moskvě, která funguje jako zázemí 

pro podporu aktivit Skupiny ČEZ na území Ruské federace. 
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 V říjnu 2008 byla společnost ČEZ vyhlášena vítězem tendru na majoritní 76% podíl 

v jediné albánské distribuční společnosti Operatori i Sistemit te Shperndarjes (OSSH sh.a.). 

Smlouva o prodeji byla podepsána v březnu 2009. [1] 

 

3.1. Energetický provoz společnosti ČEZ a.s. 

 

K 30. 6. 2011 vlastnily společnosti Skupiny ČEZ v České republice výrobní zdroje 

s instalovaným výkonem 12 731 MW, z čehož jaderné elektrárny tvoří 3 900 MW, uhelné 

elektrárny 6 761 MW, vodní a přečerpávací elektrárny 1 935 MW a ostatní s obnovitelnými 

zdroji 135 MW. Oproti 30. 6. 2010 se instalovaný výkon zvýšil o 179,7 MW. V I. pololetí 

roku 2011 vyrobily elektrárny Skupiny ČEZ v České republice 31 771 GWh elektřiny, což 

znamená jen mírné snížení oproti stejnému období roku předešlého. 

 Skupina ČEZ provozuje 2 jaderné elektrárny, 15 uhelných výrobních zdrojů na území 

ČR, 3 uhelné zdroje v zahraničí, 34 vodních elektráren včetně 3 přečerpávacích, 3 lokality 

s větrnými elektrárnami a 13 slunečních elektráren 

ČEZ vlastní společnost Severočeské doly, která těží hnědé uhlí v dolech Bílina a Nástup 

Tušimice. Například v roce 2009 dodaly Severočeské doly svým odběratelům 22 miliónů tun 

uhlí, z toho tři čtvrtiny spálily elektrárny Skupiny ČEZ. 

Skupina ČEZ vlastní a provozuje distribuční soustavy v České republice s výjimkou 

jižních Čech, jižní Moravy a Prahy. Společnost prodává elektřinu více než 3,5 miliónu 

zákazníků – maloodběratelům typu domácností i velkoodběratelům, jakými jsou průmyslové 

provozy.[2]  
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4. Typy elektráren a princip jejich fungování 

 

V následující kapitole stručně vysvětlím jednotlivé zdroje elektrické energie a základní 

princip jejich fungování. Bude řeč o elektrárnách tepelných neboli fosilních a jaderných, které 

svým zastoupením tvoří dvojici nejvýznamnějších zdrojů elektřiny, které spol. ČEZ 

provozuje. Poté objasním tzv. obnovitelné zdroje energie, mezi které řadíme zejména 

elektrárny vodní, větrné a sluneční neboli solární, které zažívají v posledních letech výrazný 

rozmach. 

 

4.1. Tepelné elektrárny 

 

Skupina ČEZ provozuje na území České republiky 15 tepelných elektráren. Většina z nich 

spaluje hnědé uhlí z oblasti severních Čech a je tak z praktických důvodů i situována 

do bezprostřední blízkosti těchto dolů v severních a v severozápadních Čechách. Elektrárna 

Dětmarovice, Energetika Vítkovice a zahraniční elektrárny spalují uhlí černé. V řadě 

uhelných elektráren Skupiny ČEZ se spolu s uhlím spaluje biomasa, nejdéle se spaluje 

v Elektrárně Hodonín. Do portfolia uhelných energetických zdrojů patří i tři uhelné elektrárny 

v zahraničí (polské Elcho a Skawina a bulharská Varna). Naprostou většinu výrobních bloků 

uhelných elektráren Skupiny ČEZ tvoří bloky o instalovaném výkonu 200 MW (elektrárny 

Tušimice II, Počerady, Prunéřov II, Chvaletice a Dětmarovice). Do skladby výrobních kapacit 

patří i několik bloků o instalovaném výkonu 110 MW (Mělník II, Prunéřov I, Ledvice, 

Tisová). Bloky o nižším instalovaném výkonu tvoří spíše výjimku. Blokem s největším 

instalovaným výkonem je 500MW blok provozovaný v Elektrárně Mělník. 

V současné době se ve světě z uhlí vyrábí více než 44 % veškeré spotřebovávané 

elektrické energie, v Evropě pak přibližně jedna třetina. V České republice se uhelné 

elektrárny Skupiny ČEZ podílejí na výrobě elektrické energie přibližně polovinou. 

Předpokladem jejich dalšího rozvoje je schopnost držet krok s vědeckotechnickým pokrokem, 

zejména v oblasti zvyšování energetické účinnosti.  

Základním principem fungování uhelné elektrárny je přeměna energie tepelné 

na mechanickou a mechanické na elektrickou. Teplo uvolněné ve spalovacím kotli ohřívá 

vodu procházející trubkami uvnitř kotle a mění ji na páru. Tato pára dále proudí do turbíny, 

kde jejím lopatkám předá svou pohybovou energii a roztočí ji. Turbína roztáčí připojený 
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generátor a ten a přeměňuje mechanickou energii na elektřinu. Účinnost výroby elektrické 

energie parními turbínami je jen o málo vyšší než 30%, proto více než 60 % tepelné energie je 

rozptýleno do okolního prostředí. Ve využití fosilních paliv tedy existuje značná rezerva, 

kterou můžeme částečně zhodnotit účelnou kombinací výroby elektrické energie a tepla 

pro zimní vytápění a ohřev užitkové vody. To lze zařídit buď přímo využitím odpadního tepla 

z elektráren nebo doplněním výtopen o turbíny a alternátory. Stejný problém, a tedy stejnou 

šanci, mají i jaderné elektrárny. [3]  

 

4.2. Jaderné elektrárny 

 

Mírové využití jaderné energie se stalo přirozenou součástí energetického mixu řady 

vyspělých států naší planety. Výjimkou není ani Česká republika. Bez ohledu na to jaký typ 

reaktoru bude zvolen lze předpokládat, že jaderné elektrárny budou mít zásadní vliv na rozvoj 

ekonomiky i v budoucnu. V celosvětovém kontextu zatím neexistuje lepší energetický zdroj, 

který by současně pokryl rostoucí nároky na energii a přitom nepřispíval ke zhoršování 

životního prostředí. [4] 

Jedním z častých a milných dojmů laické veřejnosti je, že mechanismus výroby elektrické 

energie v jaderné elektrárně je něco složitého, tajemného a jen velice těžce pochopitelného. 

Není to ale pravda. Princip výroby je v podstatě stejný jako u elektrárny tepelné. Také zde 

vzniká vodní pára, která roztáčí turbínu s generátorem.  

Celý cyklus začíná v atomovém reaktoru. Atom je základní částicí hmoty, která se skládá 

z jádra obklopeného elektrony. Jádro je složeno z protonů a neutronů. V reaktoru jaderné 

elektrárny se pomocí neutronů štěpí jádra uranu a přitom se uvolňuje energie. Při zásahu jádra 

uranu 235 neutronem se jádro rozpadne na dva nebo více částí (odštěpků). Odštěpky se 

vzájemně odpuzují, a proto se od sebe vzdalují velkou rychlostí. Při jejich zbrždění 

v prostředí se pohybová energie mění na energii tepelnou.Teplo z primárního okruhu se 

předává přes tepelné výměníky (parogenerátory) do sekundárního okruhu. Stěny trubek 

parogenerátorů oddělují primární okruh od sekundárního a zabraňují přechodu radioaktivních 

látek z chladiva primárního okruhu do okruhu sekundárního. 

Voda v sekundárním okruhu se v parogenerátorech na základě tepla získaného 

z primárního okruhu odpaří a vznikne sytá vodní pára, která pohání turbínu (přeměna tepelné 

energie v energii mechanickou). Na turbínu je přímo připojen generátor (přeměna mechanické 

energie v energii elektrickou). Po průchodu turbínou je pára odváděna do kondenzátoru, kde 
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se ochlazuje a přeměňuje zpět ve vodu. Chlazení kondenzátorů je zajištěno vodou 

z chladicího cirkulačního okruhu elektrárny. Voda, která kondenzátorům teplo odebírá, je 

odváděna do chladících věží, ze kterých je zbytkové teplo odváděno do ovzduší. Elektrická 

energie vyrobená v generátoru se přenáší do sítě vysokého napětí. [5] 

Společnost ČEZ v současné době provozuje dvě jaderné elektrárny. Je to JE Dukovany, 

která se nachází u stejnojmené obce přibližně 40 km západně od Brna. Byla vystavěna 

v letech 1985 1987. Její čtyři reaktorové bloky mají výkon 1760 MW což představuje 

přibližně 20% spotřeby elektřiny v ČR. Druhou jadernou elektrárnou se stala JE Temelín 

nacházející se 20 km severně od Českých Budějovic u stejnojmenné obce. JE vyrobila první 

proud 21. prosince 2000. Realizace této JE významně ulevila ekologicky vytíženým severním 

Čechám protože právě zde leží fosilní elektrárny, které do této doby musely jih naší země 

proudem zásobovat. Zjednodušený princip fungování jaderné elektrárny je naznačen 

v následujícím obrázku: 

 

 
Obrázek 1: Schéma jaderné elektrárny1 

 

 

                                                 
1 Jak funguje jaderná elektrárna. [online]. [cit. 2012 03 28]. Dostupné z: http://www.cez.cz/cs/vyroba

elektriny/jaderna energetika/interaktivni model je jak funguje jaderka.html 
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4.3. Obnovitelné zdroje elektřiny 

 

K obnovitelným zdrojům energie se v podmínkách ČR řadí využití energie vody, větru, 

slunečního záření, biomasy a bioplynu, energie prostředí využívaná tepelnými čerpadly, 

geotermální energie a energie kapalných biopaliv. Obnovitelným zdrojem s největším 

energetickým potenciálem využívaným Skupinou ČEZ je vodní energetika, největší šance 

z hlediska dalšího rozvoje se dává spalování biomasy, především dřevní štěpky a dalších 

rostlinných produktů lesního a zemědělského původu.  

Ve složení energetických zdrojů, které využívá Skupina ČEZ mají obnovitelné zdroje své 

nezastupitelné místo. Z hlediska výroby elektrické energie sice nehrají zásadní roli tak jako 

fosilní a jaderné elektrárny, jejich význam ale spočívá v šetrném přístupu k životnímu 

prostředí a v eventuálních možnostech budoucího využití ve větším rozsahu. 

 

4.3.1.  Vodní elektrárny 

 

I když v ČR nejsou přírodní poměry pro budování velkých vodních energetických děl 

ideální, v rámci obnovitelných zdrojů u nás jsou vodní elektrárny na prvním místě. Podle 

metodiky EU se přečerpávací vodní elektrárny a malé vodní elektrárny s instalovaným 

výkonem do 10 MW mezi zařízení vyrábějící elektřinu z obnovitelných zdrojů nepočítají, 

nicméně z hlediska jejich významu pro elektroenergetiku ČR a především pro svůj přínos 

k zachování životního prostředí jsou i ony předmětem zájmu Skupiny ČEZ. 

Vodní elektrárny pracují na následujícím principu. Voda přitékající přívodním kanálem 

roztáčí turbínu, která je na společné hřídeli s generátorem elektrické energie. Dohromady 

tvoří tzv. turbogenerátor. Mechanická energie proudící vody se tak mění na základě 

elektromagnetické indukce (v otáčející se smyčce elektrického vodiče v magnetickém poli se 

indukuje střídavé elektrické napětí) na energii elektrickou, která se transformuje a odvádí 

do míst spotřeby.  

Výběr turbíny závisí na účelu a podmínkách celého vodního díla (elektrárny včetně vodní 

nádrže, řečiště či jiného zařízení usměrňujícího proud vody). Nejčastěji se osazují turbíny 

reakčního typu (Francisova nebo Kaplanova turbína), a to v bohaté paletě modifikací. 

V podmínkách našich řek se nejčastěji používají Kaplanovy turbíny s nastavitelnými 

lopatkami. Kaplanova turbína je v podstatě reakční přetlakový stroj, který dosahuje 
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několikanásobně vyšší rychlosti než je rychlost proudění vody. Je vhodná pro velká množství 

vody a pro menší spády. [6]  

 

4.3.2. Větrné elektrárny 

 

Využití větru ve větrných mlýnech má na území našeho státu svou tradici. Historicky je 

postavení prvního větrného mlýna na území Čech, Moravy a Slezska doloženo již v roce 1277 

v zahradě Strahovského kláštera v Praze. Začátek výroby novodobých větrných elektráren se 

datuje na konec 80. let minulého století. V současné době větrné elektrárny pracují 

v desítkách lokalit v ČR, jejich nominální výkon se pohybuje od malých výkonů (300 kW) 

pro soukromé využití až po 2 MW. 

Větrné elektrárny vyrábějí elektrický proud následujícím způsobem. Působením 

aerodynamických sil na listy rotoru převádí větrná turbína umístěná na stožáru energii větru 

na rotační energii mechanickou. Ta je poté prostřednictvím generátoru zdrojem elektrické 

energie. Podél rotorových listů vznikají aerodynamické síly, listy proto musejí mít speciálně 

tvarovaný profil, velmi podobný profilu křídel letadla. Se vzrůstající rychlostí vzdušného 

proudu rostou vztlakové síly s druhou mocninou rychlosti větru a energie vyprodukovaná 

generátorem s třetí mocninou. Je proto třeba zajistit efektivní a rychle pracující regulaci 

výkonu rotoru tak, aby se zabránilo mechanickému a elektrickému přetížení věrné 

elektrárny.[6] 

 

4.3.3. Solární (sluneční) elektrárny 

 

Přímé využití energie slunečního záření patří z hlediska ochrany životního prostředí 

k nejčistším a nejšetrnějším způsobům výroby elektřiny. Sluneční výkon 40 bilionkrát 

přesahuje teoretickou spotřebu lidstva. Dnes však z něj dokážeme využít pouze malou část. 

Množství energie, které dnes získáváme z celkové energie slunečního záření, je zanedbatelné. 

I když současný podíl fotovoltaiky na celkové produkci elektrické energie ve světě 

představuje pouze asi 0,01 %, technologie využívání slunečního záření mají velký růstový 

potenciál a vyspělé státy s tímto obnovitelným zdrojem do budoucna počítají. Skupina ČEZ je 

průkopníkem využití energie slunce k výrobě elektřiny. Elektrárna na Mravenečníku z roku 

1997, která v současnosti funguje v rámci areálu dukovanské elektrárny, byla vůbec prvním 
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zařízením tohoto typu v České republice. V rámci rozvoje celého portfolia obnovitelných 

zdrojů v současnosti se investuje také do instalace moderních fotovoltaických elektráren. 

Elektřinu lze získat ze sluneční energie přímo i nepřímo. Přímá přeměna využívá 

fotovoltaického jevu, při kterém se v určité látce působením světla uvolňují elektrony, 

nepřímá je založena na získání tepla. Zástupcem přímého získávání elektřiny z energie Slunce 

jsou sluneční články. K jejich výrobě se užívá polovodičových materiálů. Polovodič může mít 

vodivost buď typu N způsobenou přítomností příměsí dodávajících volné elektrony (negativní 

nosiče náboje), nebo typu P spojenou s přítomností příměsí zachycující elektrony, po kterých 

v polovodiči zbudou „volná místa“, jež se chovají jako kladné (pozitivní) nosiče náboje. Díky 

vlastnostem obou polovodičů vzniká na rozhraní mezi nimi na tzv. P N přechodu samovolně 

rozdíl potenciálů, přičemž polovodič typu N je kladný, P záporný. Dopadne li do oblasti 

přechodu světelné kvantum, předá svou energii látce. Některý elektron díky tomu přejde 

na vyšší energetickou hladinu a zanechá za sebou „volné místo“, které se chová jako kladný 

náboj. Oba náboje z vytvořeného páru se v důsledku difuzního rozdílu potenciálů od sebe 

oddělí – elektron je přitahován do oblasti typu N, „volné místo“ opačným směrem. Dopadá li 

na článek proud světla, je těchto nábojů mnoho, vzniká na něm napětí a při uzavřeném 

elektrickém obvodu protéká proud. 

Nepřímá přeměna je založena na získání tepla pomocí slunečních sběračů. V ohnisku 

sběračů umístíme termočlánky, které mění teplo v elektřinu. Termoelektrická přeměna 

spočívá v tzv. Seebeckově jevu (v obvodu ze dvou různých vodičů vzniká elektrický proud, 

pokud jejich spoje mají různou teplotu). Jednoduché zařízení ze dvou různých vodičů 

na koncích spojených vytváří termoelektrický článek. Jeho účinnost závisí na vlastnostech 

obou kovů, z nichž jsou vodiče vyrobeny, a na rozdílu teplot mezi teplým a studeným spojem. 

Větší množství termoelektrických článků vhodně spojených se nazývá termoelektrický 

generátor.[6] 

 

4.3.4. Ostatní obnovitelné zdroje energie 

 

Existují i další obnovitelné zdroje energie. Účast těchto zdrojů na celkové produkci 

elektrické energie z OZE je však minimální až zanedbatelná. Je to energie získaná spalováním 

biomasy a bioplynu a geotermální energie. V případě biomasy se jedná o spalování materálu 

biologického původu, jako je rostlinná biomasa pěstovaná v půdě nebo ve vodě nebo 

živočišná biomasa, kterou tvoří vedlejší organické produkty nebo organické odpady. V České 
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republice se nejčastěji používá dřevo, sláma a jiný zemědělský odpad, tříděný komunální 

odpad nebo plyny vznikající provozem čistíren odpadních vod. Při spalování biomasy 

nevzniká CO2, obsah oxidů síry je v porovnání s uhlím velice nízký a obsah oxidů dusíku lze 

kontrolovat např. teplotou spalovacího procesu.  

V případě získávání elektřiny pomocí bioplynu se využívá tzv. bioplynových stanic. Zde 

se v nádržích bez přístupu vzduchu skladují organické materiály (zemědělské produkty jako 

např. kukuřičná siláž nebo řepné kořínky ale i průmyslové a komunální bioodpady). 

Při následném kvašení dochází k produkci bioplynu s vysokým obsahem metanu. Tento plyn 

se následně používá jako palivo k výrobě elektrické energie. 

Poslední z uváděných možností je tzv. geotermální energie. Jedná se o tepelnou energii, 

kterou vytváří planeta ve svém jádře a která vyvěrá směrem k zemskému povrchu. Zde je 

pozorovatelná jako erupce sopek, gejzíry nebo horké prameny. Využití tohoto zemského jevu 

k výrobě elektřiny je v současné době stále ještě ve fázi výzkumu a vývoje. Princip spočívá 

v přivedení studené vody vrtem k horké hornině do hloubky zhruba 5 kilometrů. Poté se 

ohřátá voda vrací bočními vrty  zpět k povrchu a pohání turbínu generátoru. Po ochlazení 

na povrchu se voda vrací vrtem zpět do nitra země. Vedlejším produktem tohoto mechanismu 

je teplo, které lze použít pro vytápění. [6] 
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5. Rizika energetického provozu a jejich zabezpečení 

 

Všechny typy výroby elektrické energie s sebou lidstvu přinášejí mimo přínosů i negativa 

a neoddělitelná rizika. Některá jsou pro společnost přijatelná, jiná méně. V posledních letech 

způsobuje asi největší vlnu pozdvižení, jak u nás tak ve světě, jaderná energie. Po neblaze 

proslulé havárii jaderné elektrárny v Černobylu v roce 1986, která má stále nedozírné 

následky na podvědomí lidí přibyla další havárie, tentokrát v Japonsku v elektrárně Fukušima 

roku 2011, což zapříčinilo ještě větší obavy laické veřejnosti a jejich odpor k jádru jako zdroji 

elektrické energie. 

 

5.1. Jaderné elektrárny 

 

Po těchto tragických zkušenostech jaderný průmysl vybudoval jeden z nejpřísnějších 

bezpečnostních režimů vůbec. Ikdyž se zde klade velký důraz na zvyšování bezpečnosti, 

neznamená to, že by se riziko v tomto oboru zcela vytratilo. Tzv. zbytkové riziko nelze plně 

eliminovat ale pouze jej redukovat na minimální hodnotu. Z poslední zkušenosti s atomovou 

energií v Japonsku vyplývá, že nebezpečí těžké havárie se značnými následky je stále reálné 

i ve světově nejvyspělejších státech.  

Existují dva nutné předpoklady pro zajištění bezpečnosti v jaderných elektrárnách a tím 

jsou bezpečný projekt a vysoká úroveň kultury provozování elektrárny. K tomuto druhému 

předpokladu patří hlavně způsobilá obsluha elektrárny, využívání provozních zkušeností, 

kvalitní dokumentace, radiační ochrana, požární bezpečnost a technická kontrola. Jaderná 

elektrárna musí kromě odolání vůči všem nepříznivým vnějším vlivům, zvládnout vlastními 

silami i všechny myslitelné a představitelné poruchy a havárie.[8] 

 

5.1.1. Radioaktivita a ionizované záření 

 

Některé látky uvolňují při rozpadu svých atomových jader energii ve formě 

radioaktivního záření a tak vznikl i jejich název – radioaktivní látky. Uvolněná energie dokáže 

svou silou měnit samotnou strukturu látek. V okamžiku, kdy toto záření narazí na jiné látky, 

vzniknou takzvané ionty, odtud pochází alternativní název  ionizované záření. Záření tohoto 
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druhu se nachází na naší planetě přirozeně například ve slunečním záření. Radioaktivní záření 

se vyskytuje v několika formách – existuje tzv. alfa, beta nebo velmi silné a pronikavé gama 

záření, které má velmi devastující účinky pro živé organizmy. Jeho paprsky lze odstínit pouze 

silnými vrstvami kovu nebo betonu. 

 K vyjádřování intenzity zátěže vyvolané radioaktivním zářením na určitém místě  

používáme jednotku Sievert (Sv). V České republice dosahuje průměrná radioaktivita 

vyzařovaná přirozeně z přírodních zdrojů 2,2 mSv za rok. Pro lepší představu – 

při jednoduchém rentgenovém vyšetření obdržíte dávku od 0,5 do 10 mSv. Lidé, kteří pracují 

se zdroji záření, průměrně obdrží dávku 20 mSv za rok. [9] 

V tabulce č.1 je uveden přehled dávek záření z přirozených a některých umělých zdrojů. 

Dominují dávky při lékařských vyšetřeních a radon uvolňovaný ze stavebních zdrojů. Vliv 

jaderných elektráren na radiační zatížení člověka je zanedbatelný: 

 

 

Tabulka 1: Přehled zdrojů radioaktivního záření 

Typ zdroje záření Zdroje ionizujícího záření Dávka (  Sv)   

Přírodní Kosmické záření 280 

 Záření zemské kůry 280 

 Vnitřní radiace (vdechnuté a požité 

radioizotopy) 

280 

 Celkové přirozené pozadí ve výšce 3000 

m.n.m. 

1700 

 Přirozené pozadí v indickém státě Kerala až 26 000 

 Přirozené pozadí v některých pobřežních 

státech Brazílie 

až 430 000 

Umělé Radon uvolňovaný ze stavebních 

materiálů 

1000  3000 

 Lékařské aplikace 900 

 Barevná televize 1 

 Radioaktivní spad z pokusných jaderných 

výbuchů 

40 (r. 1980) 

10 (r. 2000) 

 Jaderné elektrárny 3 

 Jeden přelet Atlantského oceánu 25 
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 Roční limit pro pracovníky s ionizujícím 

zářením 

50 000 

 Roční limit pro obyvatelstvo 5000 

 Jednorázová smrtelná dávka 6 000 000 

 

 

5.1.2. Vliv ionizovaného záření na lidský organizmus 

 

Ve chvíli, kdy radiace pronikne do lidského těla, zde vzniknou elektricky nabité částice 

(ionty) a uvolní se také energie. Ionizované záření mění náboj atomů a molekul ve tkáních. 

Některé buňky ihned usmrtí, jiným dokáže změnit jejich genetickou informaci, což může mít 

za určitých podmínek (dávka, typ záření, délka expozice) dopad na naše zdraví. Dojde li 

k dalšímu dělení buňky, která má změněnou DNA, přenáší se tato změna i na nově vznikající 

buňky. V dlouhodobé míře tak dochází ke zvýšení rizika vzniku rakovinového bujení. 

K tomuto efektu  postačí i malé dávky záření a v současné době nemůžeme s jistotou říci, 

pro jak malé dávky je tato pravděpodobnost rovna nule. 

 Radioaktivní záření působí na každého jedince individuálně, jeho projevy jsou závislé 

na mnoha faktorech. Kromě intenzity dávky je to také forma, v jaké se záření dostane do těla, 

či doba, po kterou je lidský organizmus záření vystaven. V případě vniknutí radioaktivních 

látek do těla, se mohou  ukládat ve tkáních, orgánech a kostech, kde působí tak dlouho, dokud 

se nerozpadnou nebo dokud je samočisticí funkce těla nevyloučí ven. Jestliže je absorbovaná 

dávka záření malá a neměla ničivý dopad na všechny buňky v těle, dokážou si ty zdravé 

do určité míry poradit samy a poškození tkání vyrovnat. 

 Pokud je však lidské tělo vystaveno velké dávce radiace, s poškozením tkání a orgánů 

si již poradit nedokáže a dochází k tzv. nemoci z ozáření. V počátku se projevuje nevolností a 

zvracením. S přibývající dávkou ozáření se prodlužuje i doba, po kterou zasažený trpí 

symptomy této nemoci a o to rychleji se také projeví. Určitou dobu po ozáření člověk necítí 

žádné příznaky, poté však dochází k rozvoji celé řady symptomů. Ty se mohou lišit podle 

toho jak velkou dávku člověk přijal a také podle délky vystavení záření. 

 Je zjištěno, že při dávce do 6 Sv se nemoc z ozáření projevuje krvácením, vředy 

na sliznicích nebo také vypadáváním vlasů. Při vyšší dávce je postiženo trávicí ústrojí, 

především žaludek a systém střev. Člověk trpí krvácivými průjmy a infekcemi. Nakonec 
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dochází i k šoku. Dávky ozáření nad 20 Sv se projevují už i na centrálním nervovém systému, 

dochází ke křečím, člověk upadá do bezvědomí a v nejhorším případě umírá.[9] 

 

5.1.3. Státní správa na úseku jaderné bezpečnosti 

 

Funkci státní správy a dozoru při využívání jaderné energie a ionizujícího záření, v oblasti 

radiační ochrany a v oblasti jaderné, chemické a biologické ochrany nám v České republice 

zajišťuje Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB). Mezi jeho hlavní úkoly patří dbát 

na bezpečnost jaderných elektráren Dukovany a Temelín, sledovat možné negativní dopady 

jaderné elektrárny na okolí a maximálně tyto dopady snižovat a redukovat na minimální 

možnou úroveň taková rizika atomové elektrárny, jejichž následkem by mohla být její 

havárie. Činnost státní správy a dozoru nad jadernou bezpečností spočívá jak v kontrolní 

činnosti, tak ve správě (Státní úřad pro jadernou bezpečnost především vydává povolení a 

schvaluje zákonem předepsané dokumenty). Úřad se přitom řídí našimi zákonnými 

požadavky ale také poždavky vyplývající s mezinárodních úmluv a konvencí. 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost má v oblasti působnosti celou řadu činností. Mezi ty 

nejvýznamnější patří státní dozor nad jadernou bezpečností vůbec, radiační ochranou a 

havarijní připraveností v prostorách jaderných zařízení nebo na pracovištích, kde se vyskytují 

zdroje ionizujícího záření a fyzickou ochranou jaderných zařízení. Tento úřad má také za úkol 

schvalovat umisťování a provoz jaderného zařízení a pracovišť s významnými zdroji 

ionizujícího záření, činnosti týkající se přepravy jaderných materiálů a nakládání se zdroji 

ionizujícího záření a radioaktivními odpady. 

Schvalování dokumentace související se zajištěním zákonem stanovené jaderné 

bezpečnosti a radiační ochrany, s limity a podmínkami provozu jaderných zařízení a způsobu 

zajištění fyzické ochrany patří k dalším činnostem SÚJB. Důležitým úkolem je i stanovení 

podmínek a požadavků radiační ochrany obyvatel a  osob pracujících se zdroji ionizujícího 

záření (např. vymezení kontrolovaných pásem nebo stanovení limitů ozáření), stanovení zóny 

havarijního plánování a požadavků havarijní připravenosti držitelů povolení podle atomového 

zákona2.[8] 

 

                                                 
2 Atomový zákon představuje Zákon č.18/1997 Sb. o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření a 

o změně a doplnění některých zákonů. 
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5.1.4. Vnitřní rizika 

 

Mezi vnitřní rizika jaderné elektrárny řadíme hlavně dynamické účinky úniku chladiva 

z vysokoenergetických potrubí, vnitřní projektily, vznikající např. z roztržení strojních částí, 

jakým je utržení lopatky turbíny, švihy potrubí, vnitřní záplavy, vnitřní požáry a výbuchy, 

pády a nárazy těžkých břemen, selhání tlakových částí, opor a jiných konstrukčních částí, 

elektromagnetické interference mezi zařízeními elektrárny, úniky vody, plynu, páry nebo 

škodlivých látek.  

Vedení musí také počítat i s takovým případem jako je ztráta hlavního i rezervního 

elektrického napájení vlastní spotřeby elektrárny. Proto je vybavena nouzovými zdroji 

elektrické energie, které jsou schopny elektricky napájet systémy důležité z hlediska jaderné 

bezpečnosti. Tyto systémy mají za úkol vytvořit podmínky pro bezpečné odstavení reaktoru, 

dochlazení a  jeho udržení v bezpečném podkritickém stavu. Existují zde i další zálohované 

systémy sloužící pro elektrické napájení, které souvisí s jadernou bezpečností a dalšími 

důležitými systémy. [7], [8]  

 

5.1.5. Vnější rizika 

 

V této skupině se uvažuje o dvou podskupinách nepříznivých událostí a vyhodnocují se 

reálné možnosti výskytu individuálně pro danou lokalitu. 

 

 události způsobené lidskou činností jako vnější požáry a výbuchy, elektromagnetické 

interference se zařízením mimo elektrárnu, náhodné pády letadel, ohrožení z dopravy 

a průmyslových činností v okolí ale i na území elektrárny (letící předměty, plynový 

oblak, výbuchy), rizika ze sousedních objektů a zařízení včetně sousedících 

jaderných zařízení, šíření toxických, korozívních  nebo hořlavých plynů, apod., 

 

 přírodní události, kam řadíme zemětřesení, vichřice, blesky, vnější záplavy, extrémní 

vnější teploty, extrémní dešťové srážky, tvorba ledu, zvýšení hladiny spodní vody, 

extrémní sucho, extrémní teploty chladící vody a zamrzání nebo jiná rizika 

v dodávce chladící vody a vzduchu apod. [7]  
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5.1.6. Riziko nehody atomové elektrárny 

 

Riziko nehody atomové elektrárny je přímo úměrné úrovni tzv. jaderné bezpečnosti. Tu 

můžeme definovat jako stav a schopnost jaderného zařízení a schopnost obsluhy elektrárny 

zajistit, aby se proces získávání energie nikdy nevymknul kontrole a řízení, a aby všechny 

radioaktivní látky, které při procesu štěpení vznikají, nemohly proniknout do životního 

prostředí. Filosofií jaderné bezpečnosti není jen požadavek na kvalitní a bezpečné zařízení, 

ale zahrnuje i opatření na maximální omezení důsledků poruchy či havárie atomové 

elektrárny.[8] 

 

5.1.7. Riziko sabotáže 

 

Pro nově projektované jaderné elektrárny musí být zabezpečena také zvýšená odolnost pro 

případ sabotáže. Sabotáží myslíme diverzní akci s využitím výbušnin, pozemních i leteckých 

transportních prostředků nebo vnějších a vnitřních narušitelů. Odolnost vůči tomuto druhu 

rizika musí být stanovena vyváženým použitím technických řešení i fyzické ochrany. 

Využitelná technická řešení jsou např. fyzické oddělení, zálohování, zodolnění, ochranné 

překrytí, použití nouzové dozorny, apod. Při projektování by měly být identifikovány všechny 

jednotky a  zařízení provozu důležité pro bezpečnost, které mohou v případě napadení přímo 

nebo nepřímo vést k nepřijatelným radiologickým následkům. Projekt by měl zabezpečit, aby 

v případě sabotáže zůstal vždy provozuschopný minimálně jeden kanál bezpečnostních 

systémů. Nouzová dozorna by měla být umístěna s dostatečným oddělením od hlavní blokové 

dozorny z toho důvodu, aby žádný jednotlivý akt sabotáže nemohl způsobit jejich současné 

vyřazení. Systém fyzické ochrany by měl být vyprojektován tak, aby žádný pracovník neměl 

neřízený a nekontrolovaný přístup ke všem odděleným bezpečnostním zálohujícím se 

systémům. 

V případě stávajících elektráren je potřebné přijmout taková režimová opatření, která 

redujují pravděpodobnost úspěšnosti diverzních akcí na minimální úroveň anebo zajistí 

zmírnění jejich následků.[10] 
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5.1.8. Riziko pádu letadla 

 

Pro tento případ byla nad jadernými elektrárnami v ČR vytvořena tzv. bezletová zóna, 

kam nemají povolení vstoupit žádná letadla. Tato zóna je neustále pod dohledem. Pokud by se 

směr nějakého letadla významně odlišil od stanovené trasy a narušil tak bezletovou zónu, 

okamžitě startují vojenská letadla, která upozorní letadlo a případně jej donutí ke změně 

směru. Po náletech dopravních letadel na newyorské mrakodrapy dne 11.9.2001 byla 

provedena v různých zemích řada studií posuzujících zranitelnost jaderných elektráren 

v důsledku teroristického útoku. Tyto studie dokazují že objekty, ve kterých je umístěn 

jaderný reaktor, jsou pro velká letadla těžko zasažitelným cílem, neboť tyto budovy jsou 

v porovnání s newyorskými mrakodrapy několikanásobně nižší a menší. Navíc, vlastní 

ochranná obálka elektrárny – tzv. kontejnment, neboli reaktorová budova se systémem 

hermetických boxů, s více než metr tlustými stěnami s pevného železobetonu, je projektována 

tak, že odolá jak nárazům velkých letadel, tak i vnějším explozím a požárům. Tento fakt byl 

dokázán matematickými výpočty, ale i reálnými zkouškami. U nově připravovaných projektů 

jaderných elektráren se předpokládá realizace dalších ochranných bariér, které mají za cíl dále 

omezit možnost přímého teroristického útoku na budovu reaktoru.[10] 

 

5.1.9. Riziko selhání lidského faktoru 

Riziko selhání lidského faktoru v jaderných elektrárnách je významně redukováno díky 

výběru zdravotních a psychologických testů, výcviku, tréninku a opakovaným testům 

provozních pracovníků (operátorů) na simulátorech. Chyby pracovníků se analyzují a 

vyvozují se z nich opatření, která mají zabránit výskytu jejich dalšímu opakování. Riziko 

selhání lidského faktoru zde existuje stejně jako u ostatních složitých technologických 

zařízení a komplexů (civilní letectví, chemické podniky, pozemní doprava apod.), ve srovnání 

s nimi je však u jaderné elektrárny nízké. U nových typů JE se navíc klade zvýšený důraz 

na pasivní (automatické) bezpečnostní systémy, které využívají fyzikální zákony (např. 

gravitaci) a nevyžadují zásah obsluhy při havarijních situacích. 

Provozovatelé jaderných elektráren věnují riziku selhání lidského faktoru velkou 

pozornost. Všechny chyby pracovníků, ke kterým dojde se analyzují a vyhodnocují s cílem 

nalézt příčiny a stanovit taková opatření, aby se událost neopakovala. Lidský faktor se však 

může naopak v  havarijních nebo neočekávaných situacích, na které nejsou počítačové řídící 

systémy naprogramovány, projevit pozitivně (kvalifikované odhady, rychlost reakce, apod.). 
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Příkladem může být nedávné úspěšné nouzové přistání dopravního letadla Boeing 

bez fungujících motorů na hladině řeky Hudson v New Yorku, které ručně řídil kapitán 

letadla. [10] 

 

5.1.10. Riziko vyčerpání zásob uranu 

 

V současné době se ve světě používá tzv. otevřený palivový cyklus jaderné energetiky, 

který je velmi neefektivní protože využívá asi 1 2% uranu a zbytek zůstává ve vyhořelém 

palivu. Zefektivnění využití uranu si odborná veřejnost slibuje od zavedení rychlých reaktorů  

4. generace, který by měly být uvedeny do provozu v letech 2020 2030. Tyto reaktory by 

měly vyrábět více paliva, než spotřebují a jaderné palivo bude pak postačovat na tisíce let. 

Těžba uranu je dlouhodobě nižší než jeho spotřeba, protože se k výrobě jaderného paliva 

pro elektrárny částečně přepracovává také použité palivo. Vyhořelého paliva existují  velké 

zásoby a využívají se také zásoby uranu a plutonia z jaderných zbraní. Cena uranu 

v posledních letech výrazně kolísala okolo 140 amerických dolarů za kilogram a opět spadla 

až na třetinu této ceny. Toto kolísání ceny uranu má však na výrobní náklady elektrické 

energie v jaderných elektrárnách jen poměrně malý vliv, neboť jaderné palivo se 

na celkových výrobních nákladech podílí jen asi 15%. To je velký rozdíl oproti např. 

plynovým elektrárnám, kde cena plynu tvoří až 80% nákladů na výrobu elektrické energie. 

Podle dosavadních odhadů se známé a ekonomicky rentabilně těžitelné zásoby uranu 

pohybují kolem 6 milionů tun, což znamená, že za současného neefektivního využívání uranu 

v jaderných elektrárnách současného typu vydrží zásoby jenom do konce tohoto století. 

Nemůžeme však také vyloučit objevení nových nalezišť, práce na jejich objevení stále 

probíhají. Mimo uranu existují na naší planetě geologické zásoby i jiných prvků, např. thoria, 

kterého je na planetě zhruba 3 krát více než uranu. Některé země jako např. Indie již také 

připravují palivový cyklus spalování thoria v jaderných reaktorech. [10] 

 

5.1.11. Rizika spojená s jaderným odpadem 

 

Část veřejnosti, která přesto, že akceptuje provoz jaderných elekráren, je však velmi 

zneklidněna jadernými odpady. Toto odvětví je jistě největším a nejdiskutovanějším 

problémem celé jaderné energetiky. Je pravda, že odpadům z jaderných elektráren musíme 
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věnovat značnou pozornost a zajistit jeho bezpečné uložení po velmi dlouhou dobu. Nejvíce 

nebezpečné jsou vysoce aktivní odpady, které je nutné ještě několik let po vynětí z reaktoru 

skladovat ve vodních bazénech. Stále probíhající rozpad radioaktivních produktů štěpení 

v těhto látkách je zdrojem značného tepla, které voda v bázenech odvádí. Na druhé straně 

vysoce aktivní odpady jsou látky s krátkým poločasem rozpadu (např. 137Cs, 90Sr s poločasem 

rozpadu asi 30 let), a proto jejich aktivita rychle klesá. Za 500 1000 let je aktivita těchto 

odpadů shodná s aktivitou původní vytěžené uranové rudy, ze které bylo palivo pro jadernou 

elektrárnu vyrobeno.[12] 

Podle tzv. Atomového zákona musí všichni produkovatelé jaderného odpadu, tedy i 

provozovatel jaderných elektráren Dukovany a Temelín, společnost ČEZ, nést veškeré 

náklady spojené s radioaktivním odpadem – od vzniku jaderného odpadu až po jeho 

definitivní uložení. Použíté palivo z jaderné elektrárny Dukovany se skladuje v suchém 

meziskladě vybudovaném v areálu elektrárny. Tento mezisklad, který má kapacitu 600 tun 

použitého paliva, tvoří 60 dvouúčelových kontejnerů (skladovacích a transportních). V roce 

2005 byla skladovací kapacita meziskladu požitého jaderného paliva maximálně naplněna a 

proto musel být postaven druhý sklad, který pojme 1330 tun použitého paliva, což je 

dostatečná kapacita pro pokrytí plánovaného provozu dukovanské elektrárny. Použité jaderné 

palivo z jaderné elektrárny Temelín se skladuje v meziskladu umístěného také přímo v areálu 

elektrárny. Zařízení bylo otevřeno byl na podzim roku 2010. [13] 

Vysokoativní odpady si své nebezpečné vlastnosti uchovávají po velmi dlouhou dobu. 

Proto jsou úložiště tohoto druhu jaderného odpadu situována do hlubinných geologických 

formací v hloubkách několika set metrů. Zahájení provozu takového hlubinného úložiště  

v podmínkách ČR se předpokládá okolo roku 2065. Do této doby se plánuje, že použité 

jaderné palivo bude bezpečně skladováno v kontejnerech ve skladech obou jaderných 

elektráren.[14] 

V tabulce č.2 je srovnání odpadu z roční produkce uhelné a jaderné elektrárny o příkonu 

1000MW. 
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Tabulka 2: Srovnání odpadu roční produkce uhelné a jaderné elektrárny (údaje v tunách)3 

  

spotřeba paliva 

pevné odpady (popel, 

popílek, vyhořelé 

palivo) 

plynné odpady 

(CO2, CO, SO2, NOx) 

uhelná elektrárna 

jaderná elektrárna 

 

2 000 000 

28 

415 000 

vysoce aktivní  10 

středně aktivní  400 

nízko aktivní 600 

6 600 000 

40 

 

 

 

5.2. Rizika tepelných (fosilních) elektráren 

 

Nejvíce odpadů vzniká z provozu tepelných neboli fosilních elektráren. Tento fakt je 

zapříčiněn především obrovským množstvím spáleného paliva, ke kterému se váže 

odpovídající množství chladící vody a surovin pro odsiření spalin. Vznikají zde odpady 

plynného, kapalného i pevného charakteru. Kvalita a také kvantita vznikajících odpadů je 

přímo závislá na kvalitě paliva. Velmi nízké množství odpadu produkují elektrárny, 

ve kterých se spaluje zemní plyn. U spalování některých topných olejů je mírně vyšší obsah 

popelovin. Horší parametry vedlejších produktů mají mazut a černé uhlí. Nejhůře si v tomto 

stojí nekvalitní hnědé uhlí. 

Nejvíce fosilní elektrárny produkují oxidy dusíku, oxid siřičitý, prachové částice nebo 

polycyklické aromatické uhlovodíky. Jsou také významným zdrojem oxidu uhličitého, díky 

kterému v atmosféře vzniká tzv. skleníkový efekt. V Česku se jako palivo nejčastěji používá 

hnědé uhlí, jehož spalováním vzniká množství strusky a popela. Tepelné elektrárny u nás jsou 

povinně vybaveny zařízeními, které snižují množství emisí vypouštěných do ovzduší. Jsou to 

hlavně odlučovače popílku a odsiřovací jednotky. [15],[16] 

 

                                                 
3 [11] Risk Management.cz. [online]. [cit. 2012 03 21]. Dostupné 

z: http://www.calla.cz/data/energetika/zpravodaj_JO/2011 priloha.pdf 
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5.2.1. Plynné odpady a jejich zneškodnění 

 

Při odstraňování plynných odpadů se využívá hned několika metod. Jejich druhy jsou 

závislé na typu plynného odpadu, který se jimi odstraňuje. K odstranění oxidu siřičitého se 

používají metody odsiření, kterých je několik. Ke skupině suchých metod se řadí aktivní 

vápencový způsob. K mokrým pak vápencová nebo magnezitová metoda. Oxidy dusíku 

odstraňujeme v procesu denitrifikace. Emise chloru, fluoru a některých těžkých kovů se 

většinou odstraňují společně s výše jmenovanými oxidy. 

Principem suché metody je dávkování jemně namletého vápence (CaCO3) 

ke spalovanému uhlí. V ohništi dochází ke spálení uhlí a reakci přímo s přidaným vápencem. 

Odsiření proběhne přímo v ohništi. K výhodám tohoto způsobu odstranění oxidu siřičitého 

řadíme hlavně nízké investiční náklady a jednoduchost provedení metody. Výhody jsou ale 

v tomto případě vykoupeny nízkou účinností, ta se pohybuje v rozmezí 30 50%.  

Mokré metody využívají buď vápenec nebo vápenné mléko. Metoda využívající vápenec 

je vůbec nejrozšířenějším způsobem odsíření, který se používá ve světě i u nás v ČR. Spaliny 

jsou zkrápěny ve sprchovém absorbéru. Hlavním produktem je zde síran vápenatý (CaSO4). 

Účinnost metody je vyskoká a pohybuje se v rozmezí 80  97 %. 

 Mokrá magnezitová metoda  využívá oxidu hořečnatého. Vzniklý siřičitan hořečnatý 

je možno termicky rozkládat v redukční atmosféře na oxid siřičitý a hořečnatý. Metoda 

dosahuje účinnosti přibližně 90 % a je bezodpadová. Nevýhodou je její energetická náročnost 

a nutnost vysoké čistoty oxidu hořečnatého. Ve světě možná právě proto nenalezla 

významného uplatnění.  

K ovlivnění koncentrace oxidů dusíku v emisích máme dva způsoby. Účinné jsou 

technické úpravy spalovacího zařízení. Ty spočívají v úpravě spalovací technologie, tzn. 

snížení teploty spalování (př. teploty kolem 700 – 800 °C), snížení koncentrace kyslíku, 

snížení doby zdržení paliva nebo spalování ve více stupních. Jmenované metody mají 

účinnost pohybující se v rozmezí mezi 40  80 %. [15],[16] 

 Druhým způsobem je selektivní katalytická redukce amoniakem. Katalyzátor je 

směsný, nejčastěji vanad a titan. Amoniak způsobuje redukci oxidů dusíku na plynný dusík. 

Při tomto procesu se dosahuje účinnosti 70  85 %. Nevýhodou je zanášení katalyzátoru 

těžkými kovy a udržení teploty spalin nad 220 °C, aby se neusazovaly amonné soli. 

Na katalyzátoru dochází k následujícím reakcím: 
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K nejúčinnějším přístupům snižující emise oxidu uhelnatého patří technologická úprava 

spalování. Tím je myšleno dostatečné množství kyslíku, dostatečná doba zdržení v ohništi a 

vyšší teplota spalování (cca 850 °C). 

 

5.2.2. Kapalné odpady a jejich zneškodňování 

 

Při úpravě napájecí vody z ní odpadají odpadní vody a kaly. Patří sem např. kaly z čiření 

surové vody a kaly ze srážení železitých a manganatých iontů. Odpadní vody vznikají 

z regenerace ionexů a z provozu chladícího okruhu. A velké množství odpadních kalů vzniká 

také při hydraulické dopravě popílku na odkaliště. Ve strojovně může docházet k únikům 

mazadel, tuků a ropných látek. 

 Kyselé a zásadité vody z regenerace ionexů se neutralizují a jsou odváděny do čističky 

odpadních vod, podobně jako další odpadní vody. Po vyčištění jsou vypouštěny do recipientu. 

 

 

5.2.3. Pevné odpady a jejich zneškodňování 

 

Pevné odpady ve formě škváry a strusky jsou odstraňovány z prostoru ohniště většinou 

v aglomerované (nahromaděné, spečené) formě. Ve spalinách se vyskytuje určité množství 

polétavého popela (popílku). Toto množství závisí na použité technologii spalování. 

Při procesu odsíření vzniká velké množství tuhých odpadů, které jsou kvalitativně odlišné 

podle použité metody odsíření. Z nejběžněji používané mokré metody odpadá tzv. 

energosádrovec. 

Nejčastěji se na odstranění tuhých částic ze spalin v tepelných elektrárnách používají 

elektrostatické odlučovače. Možnou alternativou k použití elektrostatických odlučovačů 

mohou být filtry s keramickými, teflonovými, skleněnými a kombinovanými vložkami nebo 

mokré odlučovače. 
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 Odseparovaný popílek je dále dopravován na odkaliště nebo plaveniště popílku 

hydraulickou cestou. Na tomto místě popílek podléhá chemické přeměně, mění se jeho 

struktura a dochází k jevu podobnému tuhnutí cementu. Do vznikající struktury se dále váží 

těžké kovy a další škodliviny, které jsou takto fixovány do matrice a nedochází k jejich 

významnému vyluhování do vody. Odkaliště po naplnění své kapacity a odčerpání přebytečné 

vody mohou být rekultivovány. 

 Novější metodou je zapracování popílku do aglomerátu, deponátu či stabilizátu. 

Aglomerát vzniká přimísením přibližně 25 % vody k popílku a důkladným promícháním. 

Vzniklá látka je granulovaná, sypká ale není prašná a nedochází k významnému vyluhování 

škodlivin. Deponát je směs vody, popílku nebo strusky a energosádrovce. Deponát má opět 

velice dobrou odolnost proti vyluhování vodou. Světově nejvíce používaným způsobem 

přepracování tuhých odpadů je výroba stabilizátu. Popílek, struska a produkt odsíření se 

promíchává s vodou za přídavku aditiva (nejčastěji je to vápno nebo cement). Po zatvrdnutí 

dosahuje stabilizát vysokých pevností a také nepodléhá vyluhování vodou. Jeho vlastnosti se 

přirovnávají k vlastnostem betonu. 

 Popílek jako odpadní produkt tepelné elektrárny se tedy díky svým vlastnostem může 

používat jako přísada k cementům nebo pro výrobu betonů. Společně se škvárou mohou být 

přidávány do umělých kameniv. Popílek nalezl uplatnění také jako plnohodnotná náplň filtrů 

pro čištění odpadních vod. 

 Stabilizát, deponát i aglomerát mohou být díky svým dobrým vlastnostem použity jako 

těsnící vrstvy při rekultivacích, zakládání a uzavírání skládek a stavbě méně namáhaných 

objektů. [15],[16] 

 

5.2.4. Riziko vyčerpání zásob hnědého uhlí 

 

Zásoby hnědého uhlí jako neobnovitelného zdroje energie se v České republice výrazně 

zužují. Odborníci odhadují, že při současné spotřebě nám vystačí pouze na 18 let. 

Před takzvanými uzemními limity činí zásoby už jen zhruba 846 milionů tun, jak vyplývá 

z letošní zprávy Výzkumného ústavu hnědého uhlí. Je to jen malá část ve srovnání s 5,2 

miliardami tun, které se v České republice vytěžili v minulosti. Odhaduje je se ale, že 

pod zemí leží dalších 5 miliard tun uhlí, jehož těžbě brání jen současné zákony a ekonomická 

nerentabilnost. Prolomení limitů by tím otevřelo cestu k dalšímu rozmachu těžby. Odpůrci 

těžby ale prolomení územních limitů považují za precedens, který by česko vrátil do éry 
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uhelné energetiky. Úplný zánik tepelné energetiky je však velice nepravděpodobný a tak 

na snižující se zásoby doplatí spíše menší odběratelé – teplárny a domácnosti. Řešením by 

mohlo být omezení vývozu elektrické energie do zahraničí soustředění se pouze na vlastní 

potřeby. [17] 

 

5.3. Rizika větrných elektráren 

 

Nejrizikovějším faktorem u provozu větrných elektráren je především hluk, vliv 

na krajinu a ptactvo a v menší míře pohybující se stíny lopatek (tzv. stroboskopický efekt). 

Možnými zdravotními riziky, které zaznamenali lidé v obydleném území jsou obtěžování a 

rušení spánku hlukem a zrakové obtěžování. Skutečná závažnost těchto rizik závisí 

na místních podmínkách, vzdálenosti obytné budovy od větrné elektrárny a typu elektrárny. 

Proto je třeba posuzovat závažnost zdravotních rizik v konkrétních případech individuálně. 

 

5.3.1. Hluk 

 

Zdrojem hluku větrné elektrárny je strojovna. Množství hluku závisí na kvalitě výroby 

jednotlivých technologických částí a na uložení a kapotáži soustrojí. Dále může jít o hluk 

aerodynamický vznikající interakcí proudícího vzduchu s povrchem listů rotoru. Tento hluk 

se výrobci snaží snižovat modernější konstrukcí listů vrtule nebo rozmanitostí typů rotorů 

(za cenu snížení hlukové emise se snižuje i výkon generátoru). [18] 

V případě, že větrné elektrárny mají stát v blízkosti obytných domů, musí investor nechat 

zpracovat odborný posudek – akustickou studii, která spočítá hladinu slyšitelného zvuku 

v konkrétním místě. Výsledek musí potvrdit dodržení platných hygienických limitů hluku. Ty 

jsou ve venkovním prostoru obytných budov 50 dB ve dne (6 až 22 hod.) a 40 dB v noci. 

Jestliže mezi obyvateli panují pochyby, zda již existující turbíny limity dodržují, uskuteční se 

tzv. hygienické měření. Při něm se výsledky hlukové studie ověřují přímo měřením hluku 

u nejbližších obytných domů. Měření musí porovnávat hluk z provozu větrné elektrárny 

s přirozeným hlukem okolního prostředí. Úroveň hluku záleží na terénu a jeho povrchu, ale 

od určité rychlosti větru (obvykle 7 – 8 m/s) převažuje hluk okolního prostředí, například vítr 

v korunách stromů, nad hlukem větrných elektráren. Naopak při mírném větru až bezvětří 

nehlučí ani větrné elektrárny. Pokud by hrozilo překročení hygienických limitů hluku, lze 
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situaci řešit pevným nastavením ovládacího programu elektráren. Českým specifikem jsou 

velmi silné obavy z infrazvuku, který by větrné elektrárny měly vydávat. Patrně však 

infrazvuk bývá mylně zaměňován za hluk větrného proudění. Výsledky měření prokázaly, že 

větrné elektrárny nevydávají žádné zvuky takto nízké frekvence. Podobně nebyly zatím 

zjištěny ani vysoké frekvence z oblasti ultrazvuku. [19] 

Jako negativní dopad hluku větrných elektráren v obydlené oblasti se uvádí např. poruchy 

spánku obyvatel. Poruchy spánku způsobené hlukem mohou při dlouhodobém trvání vést také 

k vážnějším zdravotním důsledkům. Efekt narušeného spánku se projevuje následující den 

např. rozmrzelostí, zhoršenou náladou, snížením výkonu ale i bolestmi hlavy nebo zvýšenou 

únavností. [19] 

 

5.3.2. Vliv na krajinu  

 

Větrné elektrárny jsou nesporně územními dominantami. Názor na ně se ale velmi různí  

někomu turbíny vadí, jinému se dokonce líbí. Při hodnocení vlivu větrných elektráren 

na krajinný ráz bychom se měli také zamyslet nad tím, nakolik tyto čisté zdroje do budoucna 

nahradí jiné zdroje elektrického proudu. Pokud dokážeme vyrobit pomocí obnovitelných 

zdrojů více energie, budeme moci méně zatížit krajinu těžbou uhlí, uranu, popelem, úložišti 

jaderného odpadu a také stavbou fosilních či jaderných elektráren. Větrné elektrárny na rozdíl 

od nich mohou být po skončení životnosti, tedy po 20 25 letech, tedy až na betonový 

podzemní základ, rozebrány. I klimatická změna, kterou se snažíme využíváním 

obnovitelných zdrojů zmírnit, bude mít jistě vliv na vzhled naší krajiny – zejména kvůli 

změnám v druhovém složení porostů způsobeném změnou teplot a množství srážek. 

Samozřejmě existují také místa, kde by větrné elektrárny stát neměly, která jsou 

v zásadním střetu s ochranou přírody a krajiny nebo památkovou zónou. V citlivých územích 

nechá orgán ochrany přírody zpracovat tzv. hodnocení vlivů na krajinný ráz. Při něm jsou 

vyhotoveny pohledové studie umístění chystaného záměru v daném území. Zde se uvažuje 

počet turbín, jejich rozložení v krajině a blízkost jiných větrných farem nebo dalších 

dominant. Je téměř jisté, že větrné elektrárny nenajdou své místo v maloplošných chráněných 

územích (přírodní rezervace, přírodní památky apod.) a v 1. zónách národních parků a 

chráněných krajinných oblastí. 

Problémem mohou být požadavky úřadů na denní zábleskové osvětlení nebo výstražné 

zbarvení větrných elektráren kvůli zajištění bezpečnosti letového provozu. To bývá v pravém 
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protikladu ke zmenšení rušivého vlivu v krajině a je vhodné již při hodnocení vlivů 

na krajinný ráz znát takové požadavky příslušných úřadů.[20] 

 

5.3.3. Vliv na ptactvo 

 

Špatně naplánované a postavené větrné elektrárny mohou mít za efekt ohrožení některých 

druhů ptáků. Většina projektů však pro ptačí druhy nepředstavuje významné riziko. Tito 

tvorové vnímají otáčející se lopatky rotoru jako viditelnou překážku, kterou oblétají. Horší 

situace nastává v noci nebo za jinak snížené viditelnosti, ale ani zde nebyly zaznamenány 

žádné fatální důsledky. Britská Královská společnost pro ochranu ptáků (Royal Society 

for Protection of Birds ) provedla několik měření na větrných farmách ve Walesu a dospěla 

k závěru, že na každých 10 tisíc ptáků, kteří proletí přes větrnou farmu, dojde pouze k jedné 

smrtelné kolizi. Pokud toto zjištění přepočítáme na jednu vrtuli, zjistíme, že jde maximálně 

o 1 až 2 kolize za rok. 

Podmínkou neohrožení ptactva ovšem je, aby větrné elektrárny nebyly postaveny napříč 

ptačí tahovou cestou nebo v místech větších koncentrací ptactva. K tomu by v praxi nemělo 

dojít, neboť každý projekt větrných elektráren u nás prochází posouzením vlivů na životní 

prostředí a v případě vyhlášených ptačích oblastí soustavy NATURA 2000 je posuzován 

případný vliv zvláště pozorně.[20] 

 

5.3.4. Stroboskopický efekt 

 

Dalším negativním efektem větrné elektrárny pro obyvatele přilehlých oblastí může být 

tzv. stroboskopický efekt. Tento efekt vzniká, když rotor elektrárny vrhá danou část dne svůj 

stín do obydleného místa a tento stín se s pohybem rotoru při slunečném počasí míhá. 

V extrémních případech může tento jev vést ke snížené koncentraci až bolestem hlavy 

obyvatel. Větrné elektrárny však ve většině případů nejsou projektovány v takové vzdálenosti 

od obydlí, aby v nich byl stroboskopický efekt pozorovatelný. [21] 
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5.4. Rizika solárních a vodních elektráren 

 

Tyto typy zdrojů elektrické energie se v současné době jeví jako nejvíce šetrné 

k životnímu prostředí a zdraví obyvatel. Odpady z vodní energetiky jsou prakticky nulové. 

V případě solárních elektráren vyvstává otázka jak budou ekologicky zlikvidovány 

nainstalované fotovoltaické panely po ukončení jejich doby životnosti, která se odhaduje 

na 20 35 let. Dalším typem rizika při budování těchto dvou typů elektráren je trvalá devastace 

orné půdy, která by se jinak mohla využít k pěstování zemědělských plodin. Využití takových 

ploch k výstavbě elektráren je však pro investory ekonomicky několikanásobně výhodnější 

z důvodu štědrého státního dotačního systému a proto se logicky těší i daleko většímu zájmu 

podnikatelských subjektů. 

Navíc efektivita výroby elektrické energie ze slunce není příliš vysoká. Kvůli častým 

změnám počasí se průběh výroby v rámci jednoho dne velmi mění a musí být trvale 

kompenzován z jiných zdrojů. Nejvyšší produkce je v létě, kdy je spotřeba nižší, naopak 

v zimě, kdy je spotřeba nejvyšší, je výroba nejnižší. Největším negativem fotovoltaiky je však 

cena vyrobené energie, která je suveréně nejvyšší ze všech obnovitelných zdrojů v našich 

podmnínkách. Ta je způsobena především vysoce technicky a energeticky náročným 

procesem výroby fotovoltaických panelů.[22] 

 

5.4.1. Ekonomické riziko 

 

Zákon č. 180/2005 Sb., §6 o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie 

stanovuje způsob podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. Cílem je vytvořit 

podmínky pro vytvoření podílu elektřiny z obnovitelných zdrojů na hrubé spotřebě elektřiny 

v České republice ve výši 8 % k roku 2010 a vytvořit podmínky pro další zvyšování tohoto 

podílu po roce 2010. Tento zákon stanoví povinnost provozovatele přenosové nebo 

distribuční soustavy vykupovat elektřinu z těchto obnovitelných zdrojů za zvýhodněné ceny 

stanovené Energetickým regulačním úřadem po dobu 20 let. 

Cena silové energie v roce 2008 byla ve vysokém tarifu 1 559 Kč/MWh (bez DPH). 

Výrobci vyrábějící elektrickou energii využitím slunečního záření však dostávali 13 730 14 

080 Kč/MWh  tedy přibližně devíti násobek ceny výrobců vyrábějící energii z uhlí, jádra, 

plynu či pomocí vody ve velkých vodních elektrárnách. Tak vysokou částku stanovili čeští 
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zákonodárci. Ve skutečnosti by tržní cena energie ze slunce v roce 2008 byla pouhých 980 

Kč/MWh. Výrobci tak dostali až 14 násobek tržní ceny. 

Vyšší cena, za kterou musí společnosti nakupovat elektřinu z obnovitelných zdrojů 

energie, je rozpočítána mezi všechny odběratele elektrické energie v ČR. Na svém vyúčtování 

elektrické energie každý odběratel nalezne položku: příspěvek na podporu výkupu elektřiny 

z OZE. Výše tohoto příspěvku byla v roce 2008 40,75 Kč/MWh a v roce 2009 bude 52,18 

Kč/MWh což znamená meziroční nárůst téměř 30 %.[22] 

 

5.5. Výpadek sítě – blackout 

 

Dalším rizikem souvisejícím s energetickým provozem je výrazný výpadek proudu 

v elektrické síti, který způsobí přerušení zásobování rozsáhlého území elektrickou energíí. 

Tento rozsáhlý výpadek se označuje jako „blackout“. V praxi existuje mnoho příčin výpadku 

elektrického proudu v elektrické síti. Mezi hlavní příčiny patří: 

 

 zatížení přenosových systémů, jejich následný průhyb a kontakt s okolní vegetací 

 při bezvětří je minimální produkce větrných elektráren a jejich výkon je nahrazován 

přenosem elektřiny z jiných zdrojů, často na velké vzdálenosti 

 chyby v koordinaci při propojení národních energetických soustav 

 technický stav energetické sítě 

 

Plošný výpadek elektřiny na velkém území (blackout) je kritická událost pro celá města, 

regiony, státy i kontinenty. Zatímco ostatních strategických surovin (např. pohonné hmoty) si 

státy uchovávají v rezervách pro případ nouze na 90 dní, elektřinu skladovat nelze. Vyrobená 

energie se musí hned spotřebovat koncovými uživateli. Blackouty jsou také jednou z příčin, 

proč se nevyvíjí takový tlak na důslednou elektrifikaci železnice a proč se stále používají 

dieselelektrické lokomotivy. 

I energetická síť v České republice byla již na pokraji blackoutu. Nouzový stav, který 

ČEPS vyhlásila 24. července 2006 ale nebyl typickým blackoutem ve smyslu fatálního 

dopadu na odběratele. Žádnému spotřebiteli v ČR nebyla dodávka elektřiny přerušena. 

Vlivem vyhlášených regulačních stupňů museli však velcí spotřebitelé omezit odběr.[23] 
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5.6. Veřejnost 

 

Bezpečnost je ukazatelem, který veřejnost sleduje obzvlášť pečlivě. Nedůvěryhodně nutně 

působí tvrzení o absolutní bezpečnosti a nezávadnosti. Pokud dojde k odhalení sebemenší 

mezery v bezpečnostních popřípadě škodlivostních aspektech projektu,odkrývá se prostor 

pro soustředěný útok obvykle masivně podporovaný ze strany médií. Kroky protiopatření jsou 

jsou jednoduché a složité zároveň. 

Korporace se musí vzdát své povznesenosti nad zájem veřejnosti a musí si zvyknout, že 

jejich činy budou vždy přitahovat pozornost veřejnosti a vyvolávat jejich reakce. Buď 

zprostředkovaně, prostřednictvím médií, nebo přímo, v podobě protestních akcí v místě. 

Korporace musí připustit možnost, že jejich konání nebude posuzováno pouze ekonomickými 

měřítky, ale také např. měřítky vlivu na životní prostředí. Kdo se s tím chce vyrovnat, musí 

počítat s včasným zapojením zájmových skupin, porozumět názorům veřejnosti a tomu, jak 

tato měřítka vnímá. [24] 
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6. Teoretické modely krizové komunikace 

 

Podle odborné literatury se téma krizové komunikace rozvíjí v posledních 20 30 letech. 

Autoři uvádějí, že základy krizové komunikace jsou položeny na čtyřech teoretických 

modelech, které se týkají zpracování informací o riziku, formování percepce (vnímání) rizika 

a procesu krizového rozhodování. Jedná se o model vnímání rizika, model mentálního 

ohlušení, model negativní dominance a model ovlivnění důvěry.[25] 

 

6.1. Teorie vnímání rizika 

 

Teorie vnímání rizika hovoří o tom, že vnímání rizika ovlivňuje řada faktorů. 

Do současnosti bylo identifikováno minimálně následujících 15 faktorů, které mají přímý 

vztah ke krizové komunikaci: 

 dobrovolnost 

 ovladatelnost 

 známost 

 spravedlivost v distribuci 

 zisky 

 pochopení 

 nejistota 

 hrůza 

 důvěra v instituce 

 reversibilita následků 

 osobní ohrožení 

 etická a morální povaha 

 přírodní nebo lidský původ 

 identita obětí 

 katastrofický potenciál 

 

Tyto faktory sehrávají významnou roli při ovlivnění úrovně zájmu, obav, zloby, úzkosti, 

strachu, nenávisti a znepokojení, a mohou významně ovlivnit postoje a chování obyvatel. 

Literatura často hovoří o uvedených charakteristikách jako o „faktorech znepokojení“. 
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Vnímání rizika závisí na kombinaci úrovně nebezpečí (pravděpodobnost úmrtí, zranění, 

ztráty) a úrovně znepokojení. Pokud faktory znepokojení zároveň obsahují morální a emoční 

podtext, disponují jedince k emočnímu reagování, které může postupně významně ovlivnit 

úroveň vnímání rizika. Z výzkumů vnímání rizika plynou doporučení pro činnosti v oblasti 

krizové komunikace. 

Stupně krizové komunikace, které vycházejí z tohoto modelu jsou následující: 

 

1. V první řadě je třeba sbírat a hodnotit informace z průzkumů nebo rozhovorů 

s cílovou skupinou, které se týkají názorů na každý z faktorů vnímání rizika. 

2. V identifikovaných oblastech je třeba s cílovou skupinou udržovat stálou interakci 

a výměnu informací. 

3. Dále je třeba organizovat efektivní strategie krizové komunikace, opřené o sdílené 

pochopení cílových skupin, a to s ohledem na jejich vnímání a očekávanou úroveň 

zájmu, obav, strachu, nepřátelství, stresu a znepokojení.[25] 

 

Americká příručka základů krizové komunikace, kterou vydalo Navy Enviromental 

Health Center, uvádí devět bipolárních faktorů akceptovatelnosti rizika ze strany veřejnosti, 

které shrnuje následující tabulka: 

 

Tabulka 3:Bipolární faktory akceptovatelnosti4 

Více akceptovatelné riziko Méně akceptovatelné riziko 

Dobrovolné Nedobrovolné 

Přírodní katastrofa Antropogenní katastrofa (vlivem člověka) 

Běžný,chronický projev/následek Katastrofální, tragický projev/následek 

Kontrolovaný/řízený proces Nekontrolovaný, neřízený proces 

Fér jednání Nefér jednání (viktimizace) 

Patrné výhody Žádné výhody 

Důvěryhodný zdroj informací Nedůvěryhodný zdroj informací 

Známý jev/činitel Neznámý, cizokrajný jev/činitel 

Zasažení pouze dospělý Zasaženy děti 

 

                                                 
4 VYMĚTAL, Štěpán. Krizová komunikace a komunikace rizika. Praha: Grada publishing, 2009. 
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6.2. Teorie negativní dominance 

 

Teorie negativní dominance popisuje proces zpracování negativní a pozitivní informace 

obyvatelstvem ve vypjatých situacích. Obecně je vztah mezi negativní a pozitivní informací 

asymetrický, a to v tom smyslu, že negativní informace má výrazně vyšší váhu. Teorie 

negativní dominance je v souladu s poučkou, že lidé přikládají větší hodnotu ztrátám 

(negativní výsledkům) než přínosům (pozitivním výsledkům). Pro praxi to znamená, že každé 

negativní sdělení by mělo být vyváženo větším množstvím sdělení pozitivních. Další 

implikace směřuje k tomu, že komunikace, které obsahují zápory (např. slova ne, nikdy, 

nikdo, nic) a negativní konotace (např. slovo zamoření), mají tendenci přitahovat více 

pozornosti, jejich zapamatování trvá delší dobu a mají větší vliv, než pozitivní sdělení. Použití 

negativ, která nejsou nezbytná v rozhovoru s cílovou skupinou ve vyhrocené situaci může 

tedy potlačovat pozitivní a na řešení problému orientované informace a snižovat důvěru. 

Úspěšnější krizová komunikace se zaměřuje více na to, co bylo uděláno, než na to, co uděláno 

nebylo. [25]  

 

6.3. Teorie mentálního ohlušení 

 

Teorie mentálního ohlušení vychází z předpokladu, že lidé ve stresu zpracovávají 

informace jinak než je tomu za klidového stavu. Pokud jsou lidé ve stavu vysokého 

znepokojení kvůli vnímanému vysokému riziku, jejich efektivita zpracování informací je 

významným způsobem snížena. Pokud lidé vnímají, že jejich hodnoty jsou ohroženy, 

projevují širokou škálu emocí od úzkosti až po vztek. Emoční nabuzení nebo duševní neklid 

vytvářejí vlivem silných emocí „mentální ohlušení“, které může významně negativně ovlivnit 

racionální stránku komunikačního procesu. Autoři odborné literatury uvádějí, že při vysokém 

znepokojení může být až 80% sdělení zcela ignorováno, zapomenuto nebo špatně 

interpretováno – proto je předem třeba pečlivě zvážit obsah a organizaci informací, které mají 

být veřejnosti prezentovány. 

Při komunikaci s veřejností se doporučuje sdělení opakovat. To se týká tzv. „triple T 

modelu“ (z angličtiny, T = tell, říci): 

 

1. Řekneme, co se chystáme sdělit. 



  34  

2. Vlastní sdělení. 

3. Řekneme, co jsme sdělili. 

Dále se doporučuje: 

 využití vizuální podpory pomocí různé grafiky nebo obrázků 

 k vyvážení jedné negativní informace je třeba využít tři pozitivní 

 vyhnout se záporům (ne, nikdy, nic, nikdo), používat pozitivní formulace 

 kontrolovat neverbální komunikaci, která tvoří 50 75% obsahu sdělení 

 

Triple T model se týká verbálních sdělení, odpovědí na otázky i psaných materiálů 

v krizové komunikaci (např. přehledy základních skutečností, tisková prohlášení).[25] 

 

6.4. Teorie ovlivnění důvěry 

 

Teorie ovlivnění důvěry patří do základů krizové komunikace. Hlavním rysem všech 

strategií krizové komunikace je potřeba vytváření důvěry. Další cíle, jako je vzdělávání, 

budování konsenzu, mohou být založeny teprve na vybudované důvěře. Autoři uvádějí, že 

důvěra je výsledkem předchozích aktivit subjektu, naslouchání a komunikačních dovedností. 

Rozhodující je, zda vnímání lidí odpovídá skutečné situaci a do jaké míry jsou lidé shopni 

v období hrozby informace asimilovat. Klíčové jsou otázky ovlivnění důvěry, která hovoří 

o tom, že když jsou lidé rozrušení, často nedůvěřují tomu, že jim druzí naslouchají, pomáhají, 

že jsou emaptičtí, upřímní, otevření, kompetentní, angažovaní a ochotni pomoci. 

Pro budování důvěry je proto nutné posilovat vnímání čtyř faktorů: 

 

 Empatie (zda je subjekt vnímán jako empatický a starostlivý, jakou má schopnost 

vcítit se do potřeb publika) = 50% 

 Kompetence (odbornost, kvalifikace, organizační schopnosti) = 15 20% 

 Otevřenost (upřímnost a férovost jednání) = 15 20% 

 Závazek (angažovanost, horlivost) = 15 20% 

 

Lidé hodnotí důvěryhodnost s ohledem na tyto faktory, přičemž většina důvěryhodnosti 

závisí na faktoru empatie. Publikum ji ohodnotí během prvních 9 30 sekund. Čím je u publika 

vyšší úroveň projevovaných emocí nebo nedůvěry, tím více je třeba lidem naslouchat, 

projevovat empatii a starostlivost. 
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Také je možné zvyšovat vlastní důvěryhodnost s využitím podpory jiného důvěryhodného 

zdroje. Méně důvěryhodný zdroj však snižuje věrohodnost více důvěryhodného zdroje, pokud 

ve sporných otázkách souhlasí s jeho postojem. Pokud méně důvěryhodný zdroj napadá 

věrohodnost více důvěryhodného zdroje, méně důvěryhodný zdroj svoji důvěru publika ještě 

více ztrácí. Pouze ten informační zdroj, který má stejnou nebo vyšší důvěryhodnost než druhý 

zdroj, může jeho důvěryhodnost napadnout efektivně. 

Osobní důvěryhodnost jednotlivce převyšuje důvěryhodnost organizace, kterou zastupuje. 

Důvěra v jednotlivce úzce souvisí s jeho prezentačními schopnostmi a s povahou jeho 

interakcí s ostatními.[25] 

Vnímání důvěryhodnosti se snižuje na základě činností nebo komunikací, které indikují: 

 

 rozpory mezi názory expertů 

 nedostatek koordinace v krizovém řízení organizace 

 nedostatek dovednosti naslouchat, vést dialog a vnímat veřejnost na straně autorit 

krizového managementu 

 neochota uznat riziko 

 neochota včas zveřejňovat a sdílet informace 

 nespolehlivost nebo nedbalost v plnění úkolů krizového řízení 

 

V následující tabulce je znázorněna úroveň důvěry veřejnosti v jednotlivé typy zástupců 

odvětví: 

 

Tabulka 4: Úroveň důvěryhodnosti veřejnosti v zástupce jednotlivých odvětví5 

Tradiční rozložení vnímané důvěryhodnosti 

Vysoká zdravotníci, vědci, učitelé, poradní skupiny, bezpečnostní pracovníci 

Střední média, aktivisté 

Nízká průmysl, placení externí konzultanti 

 

                                                 
5 VYMĚTAL, Štěpán. Krizová komunikace a komunikace rizika. Praha: Grada publishing, 2009. 
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7. Sociologický průzkum 

 

Pro zjištění konkrétních informací o tom, jak obyvatelé České republiky vnímají rizika 

energetického provozu spol. ČEZ a o dalších souvislostech, jsem v období od 20.2. 19.3.2012 

ve vybraných oblastech provedl sociologický průzkum prostřednictvím dotazníkového 

šetření. Celkem jsem oslovil přes 300 respondentů, ne však všichni byli ochotni spolupracovat 

a vrátit zpět vyplněný dotazník. Postupně se mi ale povedlo dosáhnout předem vytyčeného 

cíle, a to 200 respondentů. 

Průzkum byl prováděn v obcích Malešice, Zvěrkovice, Všemyslice a Temelín, jenž jsou 

obce spadající do havarijní zóny JE Temelín. Dále v obcích Chvaletice, Týnec nad Labem a 

Řečany nad Labem, jenž se nacházejí v blízkosti tepelné elektrárny Chvaletice. Část 

dotazníků byla také vyhotovena v obci Janov, kde fungují dvě větrné elektrárny. Zbytek 

dotazovaných tvořili lidé přibližně z celé ČR, které jsem kontaktoval pomocí sociální sítě 

na internetu. V některých případech mi pomohli kamarádi, kteří se sami angažovali a 

dotazníky předložili rodinným příslušníkům, ve škole spolužákům nebo v zaměstnání svým 

kolegům. 

Cílová skupina respondentů je složena ze tří skupin. 20% tvoří mladí do devátenácti let, 

65% lidé od devatenácti do šedesátičtyř a posledních 15% lidé v důchodovém věku 65 a více 

let. Toto složení jsem odvodil z demografického složení všech obyvatel České republiky. 

 

7.1. Vlastní znění dotazníku 

 

Dobrý den, 

prosím Vás o vyplnění následujícího dotazníku, který zpracovávám v rámci mé diplomové 

práce na téma „Vnímání energetické činnosti spol. ČEZ obyvatelstvem“. Jedná se 

o problematiku, která se týká prakticky nás všech, kteří odebíráme el. energii a jsme obyvateli 

této země. 

Děkuji Vám za spolupráci  

Bc. Milan Hejdušek 

VŠB TUO Fakulta bezpečnostního inženýrství 

PROSÍM VYPLŇTE: VÁŠ  VĚK: 

    POHLAVÍ: 
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    NEJVYŠŠÍ DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ: 

 

1. Důvěřujete v bezpečnost jaderných elektrárnen v České republice? 

A) ANO   B)NEVÍM NEZAJÍMÁM SE O TO  C)NE 

 

2. Myslíte si, že obecná informovanost o chování v případě mimořádné události (MU) je ve 

vašem okolí dostatečná? 

A) ANO   B)NEVÍM NEZAJÍMÁM SE O TO  C)NE 

 

3.Byl jste poučen (a) jaká pravidla máte dodržovat v případě jaderné havárie? 

A) ANO   B)NEVÍM NEZAJÍMÁM SE O TO  C)NE 

 

4.Jste si vědom (a) také jiných druhů rizik energetického provozu než jen havárie?   

A) ANO – UVEĎTE PŘÍKLAD B)NEVÍM NEZAJÍMÁM SE O TO C)NE 

………………………………………………………………………………. 

 

5.Myslíte že havárie, která se stala v Jaderné elektrárně Fukušima se může přihodit i u nás? 

A) ANO   B)NEVÍM NEZAJÍMÁM SE O TO  C)NE 

 

6.Připadá vám cena elektřiny přiměřená? 

A) ANO   B)NEVÍM NEZAJÍMÁM SE O TO  C)NE 

 

7. Přijde vám forma vyúčtování za elektřinu srozumitelná? 

A) ANO   B)NEVÍM NEZAJÍMÁM SE O TO  C)NE 

 

8.Který zdroj elektrické energie je dle vás méně škodlivý pro planetu? Očíslujte od 1 do 5,kde 

5 je nejvíce škodlivý. 

Tepelné el.  …. 

Jaderné el.  …. 

Vodní el.  …. 

Solární el.  …. 

Větrné el.  …. 

 

9. Věříte spol. ČEZ v tom, jak vám prezentuje rizika svých zdrojů elektrické energie? 
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A) ANO   B)NEVÍM NEZAJÍMÁM SE O TO  C)NE 

 

10) Jaký zdroj el. energie je pro vás nejpřijatelnější z hlediska výrobní ceny ? Očíslujte od 1 

do 5,kde 5 je nejdražší. 

Tepelné el.  …. 

Jaderné el.  …. 

Vodní el.  …. 

Solární el.  …. 

Větrné el.  …. 

 

11) Jste spokojen (a) s činností „Českého regulačního  úřadu“, který má  ze zákona povinnost 

regulovat cenu el. energie? 

 

A) ANO   B)NEVÍM NEZAJÍMÁM SE O TO  C)NE 

Ještě jednou Vám velice děkuji za ochotu spolupracovat na mé diplomové práci. 

 

7.2. Hypotézy (kvalifikované předpoklady) 

 

Dále byly vytvořeny čtyři hypotézy neboli kvalifikované předpoklady (KP) týkající se 

dotazovaných otázek. Tyto hypotézy jsou ověřeny nebo vyvráceny při vyhodnocení šetření 

v samostatné kapitole viz. níže. 

 

KP1 – „Většina (více než 50%) obyvatel ČR vnímá jadernou energetiku jako energetiku, která 

je nejnebezpečnější a nejškodlivější“ 

 

Zdůvodnění: Jelikož obyvatelé nejsou dostatečně informováni o zabezpečení jaderných 

elektráren v ČR. Toto podvědomí mohly podpořit i havárie jaderných elektráren Černobil a 

Fukušima. 

 

KP2 – „Většina (více než 50%) obyvatel ČR si myslí nebo předpokládá, že solární a větrné 

elektrárny jsou nejčistší a nejbezpečnější“ 

Zdůvodnění: Jelikož obyvatelé ČR nemají dostatečné informace o náročnosti provozu, 

životnosti a následující ekologické likvidace. 
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KP3 – „Většina (více než 50%) obyvatel neví jak se zachovat při jaderné hrozbě“ 

 

Zdůvodnění: Dle mého názoru jsou obyvatelé ČR mladší 30 let nepoučeni jak se zachovat 

v případě jaderné havárie, jelikož cvičení CO se u nás na základních školách od roku 1989 

(po revoluci) již neprovádí. 

 

KP4 – „Většina (více než 50%) obyvatel neví zda je cena el. energie přiměřená“ 

 

Zdůvodnění:  Jelikož obyvatelé nejsou seznámeni s ekonomickou náročností výroby el. 

energie a tudíž neznají skutečné náklady na její výrobu. 
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8. Výsledky sociologického průzkumu 

 

V této kapitole jsem graficky vyhodnotil odpovědi k jednotlivým otázkám průzkumu. 

Ke každé otázce byl vytvořen tzv. „koláčový graf“ pro lepší přehlednost dosažených 

výsledků. K otázkám č.8 a 10 byly pro lepší přehlednost z důvodu vyššího počtu typů 

odpovědí vygenerovány klasické „sloupcové grafy“. 

 

 

Otázka č.1: 

Důvěřujete v bezpečnost jaderných elektrárnen v České republice? (Tabulka č.4) 

 

53%

17%

30%

Ano Nevím  Nezajímám se o to Ne

 
Obrázek 2: Graf k otázce č.1 

 

Výsledky hned první otázky ukázali překvapivé výsledky. Téměř třetina dotazovaných se 

k ní totiž staví negativně a nedůvěřuje v bezpečnost těchto zařízení. Není pochyb o tom, že 

tento fakt zapříčinila nedávná katastrofa v Japonsku. Těsná většina naopak odpověděla 

pozitivně a věří v bezpečnost našich jaderných elektráren. 

 

 

Otázka č.2: 

Myslíte si, že obecná informovanost o chování v případě mimořádné události (MU) je 

ve vašem okolí dostatečná? (Tabulka č.5) 
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21%

27%

52%

Ano Nevím  Nezajímám se o to Ne

 
Obrázek 3: Graf k otázce č.2 

 

Největší část dotazovaných si nemyslí že obecná informovanost o chování v případě MU 

je dostatečná. To může být způsobeno hlavně tím, že dotazovaných, kteří bydlí v okolí JE je 

jen část a právě u těchto obyvatel se klade největší důraz na vzdělanost v tomto ohledu. 

Ostatní obyvatelé nevěnují tomuto tématu velkou pozornost. 

 

 

Otázka č.3: 

Byl jste poučen(a) jaká pravidla máte dodržovat v případě jaderné havárie? (Tabulka č.6) 
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24%

8%

68%

Ano Nevím  Nezajímám se o to Ne

 
Obrázek 4: Graf k otázce č.3 

Velká část odpověděla na tuto otázku negativně. Důvodem tohoto faktu je zřejmě, stejně 

jako u předešlé otázky, místo bydliště dotazovaných. Pokud nebydlí v havarijní zóně některé 

z JE, nevěnují tomuto tématu velkou pozornost a ani spol. ČEZ nemá povinnost tyto 

obyvatele nijak vzdělávat. 

 

 

Otázka č.4: 

Jste si vědom(a) také jiných druhů rizik energetického provozu než jen havárie? (Tabulka č.8) 

 

17%

21%

15%

47%

Nevím  Nezajímám se o to Ne Terorismus Znečištění živ. Prostředí

 
Obrázek 5: Graf k otázce č.4 
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U této otázky byla nejčastější odpověď životní prostředí. Druhou nejpočetnější skupinou 

byli lidé, kteří si nejsou vědomi jiných rizik, následovala neutrální odpověď nevím – 

nezjímám se a na posledním místě lidé uvedli riziko terorismu. 

 

 

Otázka č.5: 

Myslíte že havárie, která se stala v jaderné elektrárně Fukušima se může přihodit i u nás? 

(Tabulka č.9) 

 

39%

8%

53%

Ano Nevím  Nezajímám se o to Ne

 
Obrázek 6: Graf k otázce č.5 

 

Výsledky u otázky č.9 přinesli zjištění, že těsná nadpoloviční většina důvěřuje našim 

jaderným zařízením, ovšem nemalá část se obává stejného neštěstí jako se stalo v Japonsku. 

Je to pravděpodobně dáno dostatečnou neinformovaností lidí ve smyslu pravých důvodů 

japonské tragédie a to zemětřesení. V našich podmínkách je toto riziko prakticky nulové. 

 

 

Otázka č.6: 

Připadá vám cena elektřiny přiměřená? (Tabulka č.10) 

 



  44  

32%

28%

40%

Ano Nevím  Nezajímám se o to Ne

 

Obrázek 7: Graf k otázce č.6 

Na otázku přiměřenosti ceny el. energie odpověděli obyvatelé téměř rovnoměrně všemi 

třemi odpověďmi. Mírnou převahu tvoří skupina negativních odpovědí. Poměrně velká část 

lidí vůbec netuší jak odpovědět a proto volila neutrální odpověď. Tuto skutečnost zapříčinil 

pravděpodobně fakt, že lidé nemají přehled o skutečných nákladech spol. ČEZ na výrobu 

elektrického proudu. 

 

 

Otázka č.7: 

7. Přijde vám forma vyúčtování za elektřinu srozumitelná? (Tabulka č.11) 

 

49%

7%

44%

Ano Nevím  Nezajímám se o to Ne

 
Obrázek 8: Graf k otázce č. 7 
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Srozumitelnost vyúčtování za elektřinu považuje za adekvátní téměř polovina 

dotazovaných. Velká část se ale k tomuto tématu staví negativně, což může být následek 

množství údajů, které jsou na vyúčtování k naleznutí nebo také negativním postojem 

k poskytovateli. Jedná se totiž o majoritního výrobce el. proudu u nás a lidé nemají mnoho 

jiných možností od koho el. proud odebírat. 

 

 

Otázka č.8: 

Který zdroj elektrické energie je dle vás méně škodlivý pro planetu? Očíslujte od 1 do 5,kde 5 

je nejvíce škodlivý. (Tabulka č.12 16) 
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Obrázek 9: Graf k otázce č.8 (Tepelné el.) 
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Obrázek 10: Graf k otázce č..8 (Jaderné el.) 
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Obrázek 11: Graf k otázce č.8 (Vodní el.) 
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Obrázek 12: Graf k otázce č.8 (Solární el.) 
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Obrázek 13: Graf k otázce č.8 (Větrné el.) 

 

Vyhodnocením osmé otázky jsme došli k závěru, že jako „nejšpinavější“ formu chápou 

obyvatelé jadernou energii. Následují elektrárny tepelné, a překvapivě vodní. Jako nejméně 

rizikový zdroj z hlediska životního prostředí chápou obyvatelé energii solární a větrnou. 
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Otázka č.9: 

Věříte spol. ČEZ v tom, jak vám prezentuje rizika svých zdrojů elektrické energie? (Tabulka 

č.17) 

 

52%

12%

36%

Ano Nevím  Nezajímám se o to Ne

 
Obrázek 14: Graf k otázce č. 9 

Podle odpovědí na otázku č. 9 je zřejmé že většina obyvatel důvěřuje spol. ČEZ v tom, jak 

prezentuje rizika svého provozu. 12% obyvatel neví nebo se o tuto problematiku vůbec 

nezajímá pravděpodobně z toho důvodu, že si ani není nějakých vyplývajících rizik vědoma. 

 

Otázka č.10: 

Jaký zdroj el. energie je pro vás nejpřijatelnější z hlediska výrobní ceny ? Očíslujte od 1 do 

5,kde 5 je nejdražší. (Tabulka č.18) 
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Obrázek 15: Graf k otázce č.10 (Tepelné elektrárny) 
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Obrázek 16:Graf k otázce č.10 (Jaderné elektrárny) 
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Obrázek 17:Graf k otázce č.10 (Vodní el.) 
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Obrázek 18:Graf k otázce č.10 (Solární elektrárny) 
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Obrázek 19:Graf k otázce č.10 (Větrné el.) 

 

 Z odpovědí na otázku č. 10 je patrné že lidé se nejhůře stavaví opět k jaderným 

elektrárnám. Následují elektrárny tepelné, vodní a větrné. Jako nejméně nákladný zdroj 

energie lidé chápou solární elektrárny. 

 

Otázka č.11: 

Jste spokojen (a) s činností „Českého regulačního  úřadu“, který má  ze zákona povinnost 

regulovat cenu el. energie?  (Tabulka č.19) 
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Obrázek 20: Graf k otázce č.11 
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Vyhodnocením poslední otázky zjišťujeme, že téměř polovina dotazovaných neumí 

na otázku odpovědět a volí tak neutrální odpověď. Více jak třetina není s prací úřadu 

spokojena a představovala by si nejspíše nižší cenu. Nejmenší část obyvatel je s činností 

úřadu spokojena. 

 

8.1. Ověření hypotéz 

 

KP1: 

Kvalifikovaný předpoklad č.1 se potvrdil. Známkou číslo 5 ohodnotilo jadernou 

energetiku 63%. Je to způsobeno pravděpodobně tím, že lidé mají stále strach z této 

energetiky z důvodu velmi známých havárií na Ukrajině a nedávno v Japonsku. Havárie 

jaderných zařízení zůstávají vryty do pamětí občanů po velmi dlouhou dobu. Jistou roli zde 

určitě hraje i strach z neviditelného nepřítele – ionizační záření neboli radiace. 

 

KP2: 

Druhá hypotéza se také potvrdila. Sluneční a větrnou energii lidé chápou jako nejšetrnější 

k životnímu prostředí. Přičinou je nejspíše fakt, že tyto zdroje nevytvářejí žádné emise ani 

jiný odpad. To však není pravda v případě solárních elektráren, protože fotovoltaické panely 

mají určitou životnost a po uplynutí této doby se budou muset vyměňovat. Jejich ekologická 

likvidace ještě není zcela vyřešena. Toto lidé při svém hodnocení opomněli. 

 

KP3: 

Celých 68% dotazovaných není poučeno jak se zachovat v případě jaderné havárie. Tímto 

se potvrzuje i třetí hypotéza. Poučeni jsou pouze lidé žijící v blízkosti jaderných elektráren 

nebo lidé, kteří se o tuto problematiku v minulosti sami zajímali. Někteří starší respondenti si 

také nejspíš ještě pamatují školení civilní ochrany, které se provádělo za minulého režimu. 

 

KP4: 

Jako nepřiměřenou považuje cenu el. energie 40% dotázaných, čímž se nesplnilo 

kritérium většiny. Kvalifikovaný předpoklad číslo 4 tedy nebyl splněn. Vliv na tento fakt měl 

jistě celkem vysoký počet neutrálních odpovědí, který dosáhl 28%. 

 

 



  53  

9. Návrh ke zlepšení stávajícího stavu 

 

V této části práce se pokusím navrhnout opatření ke zlepšení nebo nápravu stávajícího 

stavu u záležitostí, kde sociologický průzkum přinesl překvapující výsledky. Tato fakta 

můžeme považovat za neuspokojivá. Jedná se zejména o vyhodnocení otázky o vlivu 

jednotlivých typů elektráren na planetu, kde se většina dotazovaných domnívá, že nejhorší 

vliv na naší planetu má jaderná energie. Přitom jde o jeden z nejšetrnějších zdrojů energie. 

Ke změně tohoto mylného přesvědčení by alespoň částečně mohla napomoci například 

informační kampaň nebo série filmových dokumentů, kde by byly vysvětleny všechny klady 

tohoto druhu energetiky. Problémem zde totiž je to, že lidé se z médií dozvídají pouze 

negativa a ta jim ulpívají v paměti velmi dlouhou dobu. Tato opatření by nenuceně oslovilo 

veřejnost, která by jistě projevila zájem a nakonec snad opravdu začala přehodnocovat svůj 

negativní přístup k jaderné energetice. 

Další oblastí, kde je možno sjednat určitou nápravu je oblast havarijní připravenosti 

obyvatel. Z průzkumu vyšlo najevo, že více než tři čtvrtiny lidí nemá tušení o žádoucím 

chování v případě jaderné havárie (pokud započítáme i ty, kteří odpověděli neutrálně). 

I nevědomost lidí v tomto ohledu může přispívat k tomu, že lidé mají stále z jádra obavy 

i strach. V tomto smyslu by bylo samozřejmě nejlepší, kdyby provozovatel spolu se státními 

složkami organizoval pro obyvatelstvo školení připravenosti na takovou mimořádnou událost, 

ke kterému by patřily i praktická cvičení jako například nácviky evakuace. Lidé by se tak 

naučili, jak se mají v takovém případě chovat a zcela jistě by se jim zvýšilo i sebevědomí 

v této záležitosti. Nynější nevědomost a neinformovanost obyvatel je živnou půdou pro vznik 

různých mystifikací a pověr, které se velice snadno šíří a podporují tak odmítavý postoj k celé 

problematice. 

 

9.1. Informační kampaň 

 

Informační kampaň, která by měla za cíl zlepšit dosavadní negativní vnímání jaderné 

energetiky jako zdroje energie, se jeví jako jednou z možností stejně tak jako nafilmování 

dokumentárního seriálu. Obě tyto varianty mají potenciál, aby byly veřejností přijaty a aby 

jim byla také do dostatečné míry věnována pozornost. Lidé k této problematice slýchají 

z médií pouze negativa a negativní zkušenosti. To by se mělo změnit. Hlavním úkolem je 



  54  

ukázat a popsat i výhody a kladné stránky jaderné energetiky. Jedině tak můžeme docílit 

změny jejího vnímání obyvatelstvem.  

V případě obav z jaderné katastrofy je třeba vysvětlit, na jak vysoké úrovni je zabezpečení 

našich jaderných elektráren a to, že tuto úroveň prakticky nemůžeme srovnávat například 

s tehdejším zabezpečením elektrárny v Černobylu. Také je třeba objasnit a srovnat podmínky, 

které vedly ke katastrofě v Japonsku, kterou způsobilo zemětřesení a následné vlny tsunami. 

Velikost pravděpodobnosti těchto příčin je v případě našeho státu, ležícího ve vnitrozemí a 

v dostatečné vzdálenosti od spojů litosférických desek, prakticky nulová. Tato fakta si lidé 

mnohdy neuvědomují a vnímají tak riziko vzniku mimořádné události stejně jako by tomu 

bylo v osmdesátých letech nebo na území států s naprosto odlišnými klimatickými 

podmínkami. 

Jednou z největších výhod tohoto druhu získávání elektrické energie je, že na rozdíl 

od tepelných elektráren neznečišťuje ovzduší a nepřispívá ke globálnímu oteplování a vzniku 

tzv. skleníkového efektu. K provozu není zapotřebí obrovské množství paliva a tím pádem 

i jeho masivní těžba, která významně trvale poškozuje a mění ráz krajiny. Také je třeba lidem 

dobře vysvětlit, že při současném trendu zvyšující se potřeby elektřiny, je cesta jaderné 

energetiky v našem státě tou nejrozumnější možnou variantou.  

O nahrazení tepelnými elektrárnami podle mého názoru obyvatelé neuvažují ale spíše jim 

jde o obnovitelné zdroje energie. Tyto zdroje však v našich podmínkách nároky po elektrické 

energii zkrátka pokrýt nedokáží.  Množství lokalit s dostatečným množstvím a silou větru 

jako tomu je v přímořských zemích je u nás velmi nízké. Stejně tak tomu je s počtem řek a 

jejich spádem, kde je možnost vystavění vodních elektráren. V případě solárních panelů 

bychom se bavili pro změnu o efektivitě a také o nestálosti z důvodu nepravidelného 

slunečního svitu.  

 

9.2. Školení připravenosti na MU radiačního typu 

 

Druhým negativním faktem, který vyšel najevo při vyhodnocení průzkumu je, že naprostá 

většina dotazovaných není nijak informována o žádoucím chování v přápadě jaderné havárie. 

Tento fakt může dále nahrávat také tomu, že lidé jaderné energii nedůvěřují a mají z ní stále 

strach. Řešením tohoto problému by zcela jistě byl plán pravidelného proškolování obyvatel 

v této otázce. Jedná se sice o finančně nákladnou formu řešení, na druhé straně mají však 

praktická školení nejlepší výsledky protože lidé si je lépe zapamatují. Nakonec dovednosti, 
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které by obyvatelé v takových cvičeních nabyly (např. evakuace nebo první pomoc), mohou 

použít i v mnohých jiných a méně zavažných krizových situacích než v případě jaderné 

hrozby. 

Plán školení by se skládal z teoretické a praktické části. V části zaměřené na teorii by se 

posluchači dozvěděli všechny nutné informace k zajištění ochrany svého zdraví a majetku 

v případě mimořádné události. Byly by rozebrány radiační havárie v minulosti a nakonec by 

byla veřejnost poučena o opatřeních, která se přijímají při vyhlášení takového výjimečného 

stavu. V následující praktické části by se za pomoci odborných pracovníků simulovaly 

procesy nouzového ukrytí, evakuace z postižených míst a také proces dekontaminace. 

Zvláštní důraz by byl kladen na správný postup a provedení evakuace z ohrožených míst, aby 

obyvatelé přesně věděli jak evakuaci správně provádět a také, aby nepodporovali jevy davové 

paniky zejména v objektech z vyšší koncentrací osob jako např. nákupní centra nebo 

sportovní stadiony. Cílem tototo školení je připravenost jak samotných obyvatel tak státních 

orgánů (zasahujících jednotek a úřadů) na mimořádnou událost radiačního typu. 

V části školení zaměřující se na nouzové ukrytí by se posluchačům vysvětlilo, v jakých 

situacích je nutno takovýto krok učinit, co to je improvizovaný úkryt a jak se zhotovuje a 

jakým způsobem se zesilují jeho ochranné vlastnosti přičemž by nechyběly např. nácviky 

zhotovení systému větracích komínů. Dále by se objasnila žádoucí výbava a chování 

v improvizovaném úkrytu. 

Pro případ evakuace by se obyvatelé školili ve způsobu chování před evakuací, jaké 

činnosti musí zabezpečit před opuštěním bydliště. Také by se dozvěděli co je evakuační 

zavazadlo a co by takové zavazadlo mělo a naopak nemělo obsahovat. Dále by byli seznámeni 

s prostředky improvizované ochrany před účinky nebezpečných škodlivin a se způsoby, jak si 

tyto prostředky opatřit. V praktické části by obyvatelstvo po předem naplánovaných územních 

částech simulovalo samotnou evakuaci v jednotlivých cvičeních. 

Školení by také mohlo obsahovat postup při dekontaminaci osob, které kvůli špatnému 

zdravotnímu stavu nemohou čekat na dekontaminaci hromadnou. Pro případ radiační havárie 

musí být posluchači seznámení také se způsobem užití jodové profilaxe. Nedílou součástí 

těchto kurzů by byla i výuka první pomoci v jednotlivých typech úrazů a zdravotních 

postižení. Mnohé poznatky a dovednosti by poté posluchači jistě využili i v jiných krizových 

a mimořádných událostech běžného života. 
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10. Závěr 

 

V diplomové práci jsem popsal jednotlivé druhy elektráren, rizika, která s sebou jejich 

provoz přináší a principy jejich zabezpečení. Věnoval jsem se také teorii o vnímání rizik 

obecně, na kterou jsem navázal vlastním sociologickým průzkumem. Tento průzkum byl 

proveden pomocí dotazníkového šetření na několika vybraných místech České republiky. 

Celkem se mi podařilo získat předem vytyčených 200 dotazníků. Tento počet byl stanoven 

z důvodu dostatečného významu získaných dat. Lidé byli ve většině případů vstřícní a ochotní 

se mnou spolupracovat ale i tak jsem byl několika desítkami respondentů buď odmítnut 

z nedostatku času nebo z nějakého důvodu nedokázali ve stanovený termín vyplněný dotazník 

vrátit. Celkem bylo zapotřebí šest výprav, z čehož čtyři musely být dvoudenní. 

Z výsledku šetření vyšlo najevo, že obyvatelé nejsou správně informováni nebo důvěřují 

informacím zkresleným. Nepříznivý výsledek přinesla otázka na havarijní připravenost. Tato 

skutečnost může být způsobena tím, že pokud lidé nebydlí v přímé blízkosti jaderného 

zařízení, nevěnují tomuto žádnou pozornost. Jaderná energetika vyšla z průzkumu vůbec 

nejhůře ze všech možností. Obyvatelé ji považují jak za nejhorší ve vztahu k životnímu 

prostředí tak z hlediska finanční náročnosti při jejím provoze. Tento fakt může být do určité 

míry způsoben jistou medializací negativních stránek tohoto druhu energetiky. Lidé 

v poslední době slyšeli z médií velké množství negativních informací o jaderných 

elektrárnách (protesty okolo dostavby Temelína, havárie ve Fukušimě) a snadno a déle si tato 

negativa pamatují. 

V závěrečné části práce jsem se pokusil navrhnout opatření, která by vedla k nápravě 

těchto skutečností a ke změně ve vnímání jaderné energetiky jako té nejhorší možné. Bylo by 

zapotřebí jistě nemalých finančních prostředků k jejich realizaci ale dle mého názoru jedině 

tudy nebo případně podobným směrem vede cesta ke změně mínění české veřejnosti v tomto 

ohledu. 
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Přílohy: 

Tabulka č.4: 

Odpověď Ano Nevím – Nezajímám se Ne 

Počet 107 34 59 

 

Tabulka č.5: 

Odpověď Ano Nevím – Nezajímám se Ne 

Počet 42 54 104 

 

Tabulka č.6: 

Odpověď Ano Nevím – Nezajímám se Ne 

Počet 48 16 136 

 

Tabulka č.7: 

Odpověď Nevím – 

Nezajímám se 

Ne Terorismus Znečištění životního 

prostředí 

Počet 34 42 29 95 

 

Tabulka č.8: 

Odpověď Ano Nevím – Nezajímám se Ne 

Počet 78 15 107 

 

Tabulka č.9: 

Odpověď Ano Nevím – Nezajímám se Ne 

Počet 63 56 81 

 

Tabulka č.10: 

Odpověď Ano Nevím – Nezajímám se Ne 

Počet 99 14 87 
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Tabulka č.11: 

Odpověď 1 2 3 4 5 

Počet 4 13 31 107 45 

 

Tabulka č.12: 

Odpověď 1 2 3 4 5 

Počet 12 34 9 19 126 

 

Tabulka č.13: 

Odpověď 1 2 3 4 5 

Počet 39 19 116 23 3 

 

Tabulka č.14: 

Odpověď 1 2 3 4 5 

Počet 59 73 34 20 14 

 

Tabulka č.15: 

Odpověď 1 2 3 4 5 

Počet 86 61 10 31 12 

 

Tabulka č.16: 

Odpověď Ano Nevím – Nezajímám se Ne 

Počet 104 24 72 

 

Tabulka č.17: 

Odpověď 1 2 3 4 5 

Počet 7 21 54 82 36 

 

Tabulka č.18: 

Odpověď 1 2 3 4 5 

Počet 5 17 32 40 106 
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Tabulka č.19: 

Odpověď 1 2 3 4 5 

Počet 43 47 37 40 33 

 

Tabulka č.20: 

Odpověď 1 2 3 4 5 

Počet 96 41 37 15 11 

 

Tabulka č.21: 

Odpověď 1 2 3 4 5 

Počet 49 74 40 23 14 

 

Tabulka č.22: 

Odpověď Ano Nevím – Nezajímám se Ne 

Počet 32 98 70 

 


