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Anotace 
VOŠKA, J., Komunikace mezi HZS a jadernou elektrárnou při mimořádné události: 

VŠB-TU Ostrava 2014, 86 s. 

Předloţená diplomová práce se věnuje problematice komunikace a komunikačních 

prostředků, které jsou vyuţívány při předávání informací o vzniku mimořádné události 

3. stupně a informování o následném průběhu mimořádné události mezi Hasičským 

záchranným sborem Jihočeského kraje a jadernou elektrárnou Temelín. Úvodní část 

popisuje současný stav komunikace a komunikačních prostředků, jejich zabezpečení 

a délku pouţití při výpadku elektrického napájení. Současně je popisován i stav pracovišť, 

mezi kterými by docházelo k předávání informací a charakteristika zabezpečení 

při dlouhodobém provozu bez elektrického napájení. Závěr práce vyhodnocuje současný 

stav komunikace a komunikačních prostředků a navrhuje novou koncepci celého systému 

komunikace. Cílem práce je zhodnocení aktuální situace a návrh nových moţností moderní 

komunikace a sdílení informací při komunikaci a sdílení dat mezi jadernou elektrárnou 

a Hasičským záchranným sborem při mimořádné události 3. stupně. 

 

Klíčová slova: mimořádná událost; komunikace; komunikační prostředky; jaderná 

elektrárna; Temelín 

 

Summary 
VOŠKA, J., Communication between FRS and Nuclear Power Plant in the Case of 

Extraordinary Event: VŠB-TU Ostrava 2014, 86 pages. 

This Theses is focused on problematics in communication and communicating 

channels between South Bohemian fire brigade and the nuclear power station Temelín. It 

describes the transfer of information and it´s following progress in case an extraordinary 

event occures at Temelín. The introduction describes current state of communication and 

communication tools and how to secure them during a power outage. The current situation 

of departments, which are involved in the transfer of information, is also introduced. 

The characteristics of security in case of longterm outage is presented as well. 

The conclusions evaluate the current state and suggest the usage of new ways 

of communication and data sharing between Temelín and fire brigade during 

an extraordinary event of 3. degree. 

 

Keywords: extraordinary event; communication; communication tools; power station; 

Temelín 
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1. Úvod 

Míra bezpečnosti jaderných elektráren úzce souvisí i s její odezvou na vznik 

mimořádných událostí. Společnost uţ se několikrát přesvědčila, ţe jaderná elektrárna 

nebude nikdy na sto procent bezpečná, proto je důleţité všechny procesy související se 

zvládnutím mimořádné události, nastavit na co moţná nejvyšší úroveň. Tato úroveň 

bohuţel z velké části souvisí s ekonomickou stránkou věci a v nemalé míře společenskou 

přijatelností. Procesy spojené s komunikací při mimořádných událostech jsou vypracovány 

pro stavy, které nejsou vyzkoušené v praxi, ale pouze během cvičení. Vnější události 

vstupující do celého procesu se mohou měnit, kumulovat nebo naopak zasáhnout tam, kde 

se s nimi nepočítalo. Proto je třeba procesy zdokonalovat, zálohovat a jak se ukázalo 

v posledních letech, také hledat alternativní řešení. 

Nově se u mimořádných událostí v jaderných elektrárnách vyskytuje pojem „těţká 

havárie“. Těţká havárie je spojena s nevratným poškozením jaderného zařízení a vţdy je 

spojena se selháním některého z bezpečnostních systémů. K selhání můţe dojít i díky 

působení externích jevů, jako je například seizmická událost, přívalové deště nebo 

extrémní sněhové sráţky. Zmíněné vlivy budou mít samozřejmě velký dopad 

 i na fungování Hasičského záchranného sboru (HZS) a dále mohou ovlivnit i veškeré 

komunikační prostředky a tím omezit předávání informací a dat při řešení mimořádné 

události. 

Komunikace je při řešení mimořádných událostí klíčovou záleţitostí pro předávání 

informací mezi jednotlivými sloţkami podílejícími se na likvidaci a řešení mimořádné 

události.  Pro zajištění správné a včasné komunikace slouţí komunikační prostředky. 

Dnešní doba je doslova „rájem“ pro výběr komunikačních prostředků,  v rámci bezpečnosti 

je však třeba zamyslet se nad jejich spolehlivostí a pouţitím při mimořádných událostech. 

Následující práce bude reflektovat aktuální stav komunikačních prostředků, jejich 

spolehlivost, zabezpečení a dlouhodobý provoz bez standardního napájení. Standardním 

napájením pro účely této práce bude stav, kdy je zařízení napájeno z elektrizační soustavy. 

Výsledkem práce bude návrh nové koncepce komunikace mezi jadernou elektrárnou 

Temelín a Krajským operačním a informačním střediskem (KOPIS) Jihočeského kraje 

(Jčk). Konečný návrh bude zahrnovat i další subjekty, které se podílejí na řešení a likvidaci 

mimořádné události. 
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2. Rešerše 

Pro účely práce jsem se zaměřil na legislativní rámec celé organizace havarijní odezvy, 

kdy základem pro zpracování celé práce jsou zákony a vyhlášky. Z těchto zákonů a 

vyhlášek nakonec vyplívá většina následně zpracovaných dokumentů. Kaţdý stát světa má 

zpracovanou svoji legislativu, kterou vyjadřuje postoj k dané problematice, proto není 

vhodné jejich vzájemné porovnávání. Jednou z nadnárodních organizací tvořící poţadavky 

a následné kontroly jaderných zařízení je WANO. Tato organizace je svým způsobem 

metodickým orgánem, doporučující všem provozovatelům přijímat standard pro provoz 

jaderných zařízení, zajištění bezpečnosti, ale také zajištění řádné odezvy na havarijní 

situace. 

Při zpracování práce jsem vycházel nejdříve z dokumentů podléhajícím zákonům: 

 

[1] Vnitřní havarijní plán jaderné elektrárny Temelín 

Dokument obsahuje údaje o provozovateli jaderného zařízení, uvaţované mimořádné 

události, způsoby a systémy k vyhlášení mimořádných událostí a dále způsoby 

omezení ozáření zaměstnanců a dalších osob, způsoby ověřování havarijní 

připravenosti, zásahové postupy, způsoby zdravotnického zajištění zaměstnanců a 

dalších osob a seznam orgánů státní správy a dalších dotčených orgánů podílejících se 

na řešení a likvidaci mimořádné události. 

[2] Vnější havarijní plán jaderné elektrárny Temelín 

Dokument obsahuje údaje o realizaci neodkladných opatření pro ochranu obyvatelstva 

a dále zásah sloţek IZS při likvidaci havárie a další opatření, související s vývojem 

mimořádné události.  

 

Následně jsem se zaměřil na dostupné dokumenty, které charakterizují a vyhodnocují 

současný stav bezpečnosti jaderných zařízení. Některé zprávy uvádějí i případná 

zdokonalení systému a navrhují bezpečnostní opatření: 

 

[3] Národní akční plán na posílení jaderné bezpečnosti jaderných zařízení v České 

republice 

Zpráva obsahující údaje o stávajícím stavu jaderných zařízení umístěných na území 

České republiky a poţadavky na posílení jejich jaderné bezpečnosti  
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[4] Závěrečný protokol – „Zóna 2013“ 

Protokol z havarijního cvičení jaderné elektrárny Dukovany, při kterém byla 

procvičena součinnost sloţek podílejících se na řešení a likvidaci mimořádné události.  

[5] WANO-SOER- Recommendation 4 

Dokument vydávající Mezinárodní agentura pro atomovou energii, kde jsou formou 

doporučení ukládány úkoly provozovatelům jaderných zařízení. Úkoly jsou následně 

provozovateli po zváţení, implementovány do stávajících systému zajišťujících 

bezpečnost jaderného zařízení. 

[6] Interní dokument ČEZ, a.s. – Záměry projektů investičních akcí. 

Zadávací listy pro následné investiční akce v souvislosti se zajištěním komunikačních 

prostředků jaderné elektrárny pro vnitřní a vnější komunikaci 

 

Pro vytvoření nadhledu o fungování a zajištění pracoviště operačního a informačního 

střediska jsem pouţil dostupné dokumenty z oblasti analýzy a z oblasti některých 

provozních předpisů. Nejdůleţitější dokumenty pro účely zpracování práce jsou uvedeny 

níţe: 

 

[7] Analýza interoperability operačního řízení základních sloţek integrovaného 

záchranného systému 

Analýza hodnotící současný stav operačních a informačních středisek. Dokument dále 

stanovuje standard pro organizaci, vybavení informačními technologiemi a 

infrastrukturu pracoviště. 

[8] Interní dokument KOPIS HZS Jihočeského kraje,  Svazek č. 23. 

Dokument obsahuje postupy pro příjem a nakládání s informacemi souvisejícími se 

vznikem mimořádné události. 

 

Další zdroje, které byly pouţity, převáţně charakterizují konkrétní oblasti řešení, které jsou 

součástí větších celků.  Mezi těmito zdroji se nachází odborné články a prezentace, které 

jsou dostupné na internetu. Dále pak zásahové instrukce jednotlivých funkcí spadající pod 

havarijní připravenost jaderné elektrárny a další dostupné dokumenty. 

 

[9] 112 ročník XI číslo 6 – vyrozumění AMDS 

Článek popisující automatický systém pro zasílání zpráv. 
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[10] Zásahové instrukce JE Temelín pro jednotlivé funkce Havarijního řídícího střediska 

Interní dokumenty, stanovující povinnosti a odpovědnosti členům Havarijního řídícího 

střediska. Zásahové instrukce jsou zpracované ve formě postupů. 

[11] Mgr. Novotný Ivoš, Prezentace – Havarijní připravenost JE.  

Prezentace obsahující základní údaje pro zajištění havarijní připravenosti na jaderné 

elektrárně Temelín. 

[12] Consolidated nuclear emergency plan, Ontario power generation 

 Vnitřní havarijní plán Kanadské jaderné elektrárny. 

 

 

Velká část informací uvedených v diplomové práci byla získána na základě konzultací 

s pracovníky havarijní připravenosti jaderné elektrárny Temelín a pracovníky Krajského 

operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje. 
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3. Předávání informací o provozních stavech a mimořádných událostech  

Na všech jaderných elektrárnách jsou zpracovány postupy v souvislosti 

s předáváním informací o provozních stavech a mimořádných událostech spojených 

s provozováním jaderného výrobního zařízení. Povinnost předávat informace ukládá 

provozovateli jaderného zařízení legislativa. Informace se předávají orgánům státní správy 

a samosprávy, zaměstnancům elektrárny a médiím. U médií je kladen velký důraz na 

přesnost informace a zamezení nesprávné interpretace. 

Jaderná elektrárna má dané interní poţadavky na zpracování zprávy, její kontrolu 

a následné odeslání. V zásadě se jedná o připravení zprávy ve spolupráci s více útvary, 

především útvaru jaderné bezpečnosti a provozu. Následně je zpráva odeslána orgánům 

dozoru a státní správy a aţ poté je poskytnuta médiím. 

3.1 Předávání informace o provozních stavech 

K předávání informací o provozních stavech dochází kontinuálně v pravidelných 

intervalech. Informace jsou podávány výhradně elektronickou písemnou formou. 

Druhy zpráv: 

 Informování lokálních inspektorů Státního úřadu pro jadernou 

bezpečnost. Zpráva je posílána denně a zpracovává ji vedoucí 

pracovník směnového provozu.  

 Informování regionálních center Státního úřadu pro jadernou 

bezpečnost o radiační situaci. Zpráva je posílána denně. 

 Zprávy o stavu plánované odstávky výrobního zařízení a jejím 

dalším průběhu. Zpracovávány jsou jednou týdně. 

 Mediálně informativní zpráva o provozu, která je uveřejňována na 

internetových stránkách společnosti kaţdý pracovní den. 

 Informace pro zaměstnance.  

3.2 Předávání informace o mimořádných událostech 

Předávání informací o vzniku mimořádné události probíhá odlišným způsobem neţ 

je tomu u předávání informací o provozních stavech. Předávání informací se liší 

u mimořádné události 1. stupně a u mimořádné události 2. a 3. stupně. Předávání probíhá 

formou vyrozumění o mimořádné události, které je zakotveno v nařízení vlády č. 11/1999 
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o zóně havarijního plánování. Drţitel povolení k provozu jaderného zařízení, se zavazuje 

k zajištění technických a organizačních opatření, zabezpečujících neprodlené předání 

informace o vzniku, nebo podezření na vznik radiační havárie a její charakteristiky 

úřadům, do jejichţ území zasahuje zóna havarijního plánování [5]. Dále má drţitel 

povolení na základě vyhlášky č. 318/2002 Sb., k zajištění havarijní připravenosti jaderných 

zařízení, ve znění pozdějších předpisů a vnitřního havarijního plánu jaderné elektrárny 

Temelín ohlašovací, vyrozumívací a varovací povinnost vůči orgánům krizového řízení 

státní správy a samosprávy, sloţkám integrovaného záchranného systému a obyvatelstvu. 

Způsob a rozsah této povinnosti je dán stupněm vzniklé mimořádné události. [10] 
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4. Posuzování závažnosti vzniklých mimořádných událostí 

Při vzniku mimořádné události, nebo při události směřující k mimořádné události 

musí dojít nejdříve k jejímu nahlášení, které má v povinnostech kaţdý zaměstnanec nebo 

osoba pohybující se v areálu elektrárny. Nahlášení probíhá na pracoviště vedoucího 

pracovníka směny – směnového inţenýra.  Směnový inţenýr musí po přijetí zprávy, na 

základě dostupných informací, zajistit klasifikaci mimořádné události. Klasifikace události 

probíhá na základě typu události a jejího stupně. Legislativně je klasifikace mimořádných 

událostí zakotvena ve vyhlášce č. 318/2002 o podrobnostech zajištění havarijní 

připravenosti jaderných zařízení a pracovišť se zdroji ionizujícího záření a o poţadavcích 

na obsah vnitřního havarijního plánu a havarijního řádu [6]. K zjednodušení klasifikace 

mimořádné události má směnový inţenýr k dispozici několik postupů popřípadě stromů 

událostí, na jejímţ základě provede klasifikaci, viz. obrázek č. 1 (str. č. 10). 

4.1 Typy událostí 

Události na jaderných elektrárnách rozlišujeme podle typu a následně je 

klasifikujeme do stupňů.  

Typy událostí: 

 události z technologických příčin, 

 události radiační, 

 události z jiných příčin. 

 

Stupně událostí: 

 mimořádná událost 1. stupně,  

 mimořádná událost 2. stupně, 

 mimořádná událost 3. stupně.  

4.1.1 Události z technologických příčin 

Události, které souvisejí s udrţením celistvosti ochranných bariér proti úniku 

štěpných produktů. Mezi základní ochranné bariéry patří: pokrytí paliva, primární okruh 

a kontejnment. Událost je úzce spjata s poruchou zařízení nebo překročením parametrů, při 

nichţ hrozí porušení celistvosti ochranných bariér 
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4.1.2 Radiační události 

Události, při nichţ dochází k úniku radioaktivních látek nebo ionizujícího záření do 

ţivotního prostředí. V základě můţe unikat radioaktivita ve formě kapalin nebo plynů 

(směsí). 

4.1.3 Události z jiných rizik 

Události, jejichţ příčiny vyplývají z jiných rizik, například teroristické činy, 

narušení fyzické ochrany, hromadné nebo smrtelné úrazy spojené s provozem jaderného 

zařízení, ekologické havárie, přírodní katastrofy apod. Zahrnují všechny ostatní události 

ovlivňující bezpečnost jaderného zařízení. 

4.2 Stupně událostí  

Z hlediska mimořádných událostí na jaderném zařízení se pro vyhodnocení stupně 

mimořádné události pouţívá definice mimořádné události z vyhlášky č. 318/2002 Sb., 

o podrobnostech k zajištění havarijní připravenosti jaderných zařízení a pracovišť se zdroji 

ionizujícího záření a o poţadavcích na obsah vnitřního havarijního plánu a havarijního 

řádu [6]. Definice mimořádné události: „Událost důleţitá z hlediska jaderné bezpečnosti 

nebo radiační ochrany, která vede nebo můţe vést k nepřípustnému ozáření zaměstnanců, 

popřípadě dalších osob nebo k nepřípustnému uvolnění radioaktivních látek nebo 

ionizujícího záření do prostor jaderného zařízení nebo pracoviště nebo do ţivotního 

prostředí, případně ke vzniku radiační nehody nebo radiační havárie, a tím i ke vzniku 

radiační mimořádné situace.“ 

4.2.1 Mimořádná událost 1. stupně 

Prvním stupněm je klasifikována mimořádná událost, která vede nebo můţe vést 

k nepřípustnému ozáření zaměstnanců a dalších osob nebo nepřípustnému uvolnění 

radioaktivních látek do prostor jaderného zařízení nebo pracoviště. Jedná se o událost, 

která má omezený lokální charakter a k jejímu řešení jsou dostačující síly a prostředky 

obsluhy nebo pracovní směny a během které nedojde při přepravě radioaktivních látek 

k jejich úniku do ţivotního prostředí. [6] 
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4.2.2 Mimořádná událost 2. stupně 

Druhým stupněm je klasifikována mimořádná událost, která vede nebo můţe vést 

k nepřípustnému závaţnému ozáření zaměstnanců a dalších osob nebo k nepřípustnému 

uvolnění radioaktivních látek do ţivotního prostředí. Taková událost nevyţaduje zavádění 

neodkladných opatření k ochraně obyvatelstva a ţivotního prostředí. Její řešení vyţaduje 

aktivaci zasahujících osob drţitele povolení a k jejímu zvládnutí jsou dostačující síly 

a prostředky drţitele povolení, případně síly a prostředky smluvně zajištěné drţitelem 

povolení. [6] 

4.2.3 Mimořádná událost 3. stupně 

Třetím stupněm je klasifikována mimořádná událost, která vede nebo můţe vést 

k nepřípustnému závaţnému uvolnění radioaktivních látek do ţivotního prostředí, 

vyţadujícímu zavádění neodkladných opatření k ochraně obyvatelstva a ţivotního 

prostředí, stanovená ve vnějším havarijním plánu a v havarijním plánu kraje. Událost 

třetího stupně je radiační havárií a její řešení vyţaduje kromě aktivace zasahujících osob 

drţitele povolení a zasahujících osob podle vnějšího havarijního plánu, popřípadě 

havarijního plánu kraje, také zapojení dalších dotčených orgánů. [6] 

4.2.4 Neobvyklá událost 

Jedná se o speciální událost, která nemá charakter mimořádné události, ale můţe 

potenciálně znamenat ohroţení bezpečnosti jaderné elektrárny. Vznik neobvyklé události 

na zařízení můţe být iniciační podmínkou pro vznik mimořádné události na zařízení jiném. 

Výčet těchto událostí je evidován v příslušné dokumentaci zdolávání mimořádných 

událostí. 

Účelem vyhlášení neobvyklé události je upozornit personál elektrárny, ţe došlo 

k události, která můţe být iniciační příčinou zhoršení úrovně bezpečnosti jaderné 

elektrárny. Provedení zásahu je zpravidla bez nutnosti aktivace pohotovostní organizace 

havarijní odezvy (POHO). 
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Obrázek č. 1: Principiální schéma postupu směnového inţenýra při posuzování typu a 

závaţnosti vzniklé události [12] 
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5. Komunikace jaderné elektrárny při mimořádné události 

Aktuální průběh komunikace probíhá na základě sofistikovaného systému, který 

umoţňuje celou řadu zálohování a alternativních prostředků komunikace. Tento systém byl 

navrhnut v 80. letech, následně v 90. letech upraven a realizován. Z dnešního pohledu, kdy 

došlo v posledních letech k masivnímu rozvoji komunikačních technologií, nemusí vţdy 

vyhovovat nárokům dnešní doby. Na druhou stranu je třeba říci, ţe se jedná o plně funkční 

systém, který můţeme dále rozvíjet a zdokonalovat moderními technologiemi. 

5.1 Vnitřní komunikace při mimořádné události v rámci elektrárny 

Kaţdý pracovník pracující nebo se pohybující v jaderné elektrárně je povinen 

nahlásit jakýkoliv nestandardní stav popřípadě mimořádnou událost nebo stav, kdy 

bezprostředně hrozí vznik mimořádné události. Zprávu musí bezodkladně předat 

směnovému inţenýrovi, odpovídajícímu za provoz technologie celé elektrárny. Předání 

zprávy probíhá zpravidla skrze vnitřní pevnou telefonní síť, mobilní telefon, nebo 

radiostanici. Řešení mimořádné události, v rámci elektrárny, probíhá v počátcích mezi 

pracovištěm směnového inţenýra a pracovištěm blokové dozorny, kde pracují osoby 

zajišťující řízení provozu jaderné elektrárny. Na blokové dozorně pracují minimálně čtyři 

osoby: vedoucí reaktorového bloku, vedoucí blokové dozorny, operátor primárního okruhu 

a operátor sekundárního okruhu. Komunikace mezi pracovišti probíhá převáţně přes 

pevnou telefonní linku nebo radiostanici, popřípadě přes dispečerské hovorové zařízení. 

Další důleţitou sloţkou pro zdolání mimořádné události jsou všichni pracovníci 

směnového provozu, kteří se podílejí na řízení elektrárny z pozice manipulací na místě 

zařízení.  V případě vzniku mimořádné události se směnoví pracovníci elektrárny stávají 

Integrovanou organizací havarijní odezvy (IOHO). Komunikace s těmito pracovníky 

probíhá, vzhledem k nutnosti mobility, skrze radiostanice nebo dispečerské hovorové 

zařízení (MDZ) a hlasitý odposlech DUHA. Elektrárna Temelín disponuje dvěma 

výrobními bloky, které fungují většinu roku najednou a je nutné, vzhledem k jejich 

provázanosti, aby spolu při mimořádné události spolupracovaly. 

Ve chvíli, kdy směnový inţenýr zhodnotí, ţe likvidaci mimořádné události není 

schopen zvládnout dostupnými interními prostředky, nechá svolat skrze operátora 

elektrické dozorny pohotovostní organizaci havarijní odezvy (POHO) a přechází na 

pracoviště Havarijního řídícího střediska (HŘS). Na pracoviště přechází aţ ve chvíli 
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kompletní aktivace HŘS, do té doby musí setrvat na svém pracovišti a řídit zásah ze svého 

pracoviště dostupnými prostředky. 

Základní podmínkou účinného zásahu při vzniku mimořádných událostí je zajištění 

včasné aktivace POHO jaderné elektrárny. Tento personál drţí nepřetrţitou pohotovost a je 

dostupný ve stanoveném časovém limitu. Vyrozumění a aktivace členů pohotovostní 

organizace havarijní odezvy probíhá přes pagery SSRN a mobilní telefony.  

V souvislosti s vyhlášeným stupněm je svolána určitá část pracovníků. 

 Mimořádná událost 1. stupně: Při vzniku mimořádné události 

1. stupně je aktivován personál Technického podpůrného střediska. 

V případě vyhlášení mimořádné události 1. stupně z jiných rizik je 

aktivován i personál Havarijního štábu. 

 Mimořádná událost 2. nebo 3. stupně: Při vzniku mimořádné události 

2. a 3. stupně je aktivována celá směna POHO. 

 

Mezi personál POHO patří: Havarijní štáb (HŠ), Technické podpůrné středisko 

(TPS), Vnější havarijní podpůrné středisko (VHPS), Havarijní informační středisko (HIS) 

a Logistické podpůrné středisko (LPS).  

Vzájemná provázanost je znázorněna na obrázku č. 2 (str. 13). Členové HŠ a TPS 

se musí dostavit do HŘS, které je situováno na elektrárně. Ostatní se scházejí, v jimi 

určených dislokacích, mimo areál elektrárny v oblasti, která by neměla být mimořádnou 

událostí bezprostředně ohroţena. V případě, ţe se členové HŠ a TPS nemohou dostavit 

do HŘS, vlivem povětrnostních podmínek nebo například zhroucením infrastruktury, 

dostaví se na pracoviště VHPS, odkud provádějí řízení zásahu. VHPS je umístěné, 

v případě jaderné elektrárny Temelín, v Českých Budějovicích. 

HŠ je hlavním řídícím pracovištěm organizace havarijní odezvy jaderné elektrárny. 

Po své aktivaci a převzetí odpovědnosti za řešení mimořádné události od směnového 

inţenýra, zodpovídá za řízení činností všech zaměstnanců a dalších osob podílejících se na 

provádění zásahu při potlačování rozvoje a řešení následků mimořádné události v jaderné 

elektrárně. HŠ zajišťuje komunikaci s vnějšími sloţkami havarijní připravenosti, předávání 

informací nadřízeným a dozorným orgánům, vyhlašování ochranných opatření pro 

zaměstnance a další osoby nacházející se v areálu jaderné elektrárny. Dále pak vyhlašování 

ochranných opatření pro obyvatelstvo v zóně havarijního plánování a informování 

veřejnosti, v době vzniku mimořádné události. Zodpovídá za dodávky nezbytného 
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materiálu, speciálních prostředků, střídání personálu a jejich materiálního zabezpečení 

prostřednictvím Vnějšího logistického podpůrného střediska. Schéma organizační struktury 

HŠ je znázorněno na obrázku č. 3 (str.14).   

 
Obrázek č. 2: Schéma organizace havarijní odezvy jaderné elektrárny s uvedením 

vzájemných vazeb a toku informací. 

 

Podpůrným orgánem HŠ je TPS. Personál TPS je tvořen odborníky technických 

útvarů (bezpečnost, dozimetrie, provoz, informatika). V případě poţadavku směnového 

inţenýra nebo velitele havarijního štábu můţe být vyţádána podpora pro personál TPS 

dalšími specialisty. TPS zpracovává doporučení pro personál blokové dozorny postiţeného 

bloku při řešení mimořádných událostí. Personál TPS současně zajišťuje okamţité 

hodnocení bezpečnostního stavu jaderné elektrárny se zřetelem na jadernou bezpečnost 

a radiační ochranu. Řídí činnost zásahových skupin při řešení následků mimořádných 

událostí a je schopen zpracovávat podklady a doporučení pro rozhodovací a řídící činnost 

HŠ. Personál TPS pouţívá pro hodnocení stavu bloku a navrhování potřebných činností 

pro zmírnění následků události návody pro řízení havarijních stavů nebo těţkých havárií. 

Tyto návody mají strukturu, která podporuje a usnadňuje rozhodovací proces personálu 

TPS. [8] 
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Obrázek č. 3: Schéma organizační struktury havarijního štábu. 

 

Vnější havarijní podpůrné středisko (VHPS) je zodpovědné za řízení činností 

spojených s radiačním monitorováním a hodnocením radiační situace v zóně havarijního 

plánování. Vypracovává pro HŠ prognózy dalšího vývoje radiační situace. Středisko nesmí 

být situováno v blízkosti elektrárny, jelikoţ musí být zajištěno, ţe nebude následky 

mimořádné události vzniklé v jaderné elektrárně zasaţeno. V případě, ţe HŘS na 

elektrárně nebude v provozuschopném stavu, přesouvají se jeho pracovníci do VHPS, které 

slouţí jako záloţní pracoviště HŠ. 

Logistické podpůrné středisko (LPS) zajišťuje potřebné technické prostředky 

a kvalifikovaný personál dle poţadavků a potřeb HŠ, TPS a VHPS. LPS představuje 

podporu zvenčí. 

Havarijní informační středisko (HIS) zajišťuje, v případě vzniku mimořádné 

události, předávání veškerých informací médiím a zodpovídání dotazů veřejnosti. Jeho 

činnost je zaměřena zejména na informování laické veřejnosti a orgánů státní správy 

a samosprávy bezprostředně nezapojených do systému vnější havarijní připravenosti 

jaderné elektrárny. Zodpovídá za interpretaci tiskových zpráv pro sdělovací prostředky, 

které mu zasílá mluvčí havarijního štábu přímo z elektrárny. Mluvčí havarijního štábu se 

v případě svolání tiskové konference, přesouvá z elektrárny do HIS. 
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5.1.1 Technické prostředky pro vnitřní komunikaci 

Prvním komunikačním prostředkem pouţitým při vzniku mimořádné události je 

paging, skrze který je svoláno POHO. Záloţním komunikačním prostředkem pro svolání 

POHO je mobilní telefon popřípadě pevná linka. Vnitřní komunikace v rámci elektrárny 

musí nutně probíhat minimálně mezi HŘS, blokovou dozornou popřípadě nouzovou 

dozornou a krytem pod provozní budovou (určeného jako výchozí stanoviště pro zasahující 

skupiny v případě mimořádných událostí). Komunikace mezi HŠ a blokovou dozornou 

popřípadě nouzovou dozornou probíhá primárně přes pevnou telefonní síť a radiostanice. 

Záloţní formou komunikace jsou Malá dispečerská zařízení (MDZ) nebo vojenský polní 

telefon. Pro komunikaci se zásahovými skupinami, provádějícími manipulaci a potřebná 

zajištění na zařízení, se vzhledem k jejich mobilitě vyuţívá radiostanic a Malých 

dispečerských zařízení spojených s hlasitým systémem DUHA.  

Pevná telefonní síť 

Nejpouţívanější moţností komunikace v areálu jaderné elektrárny je pevná 

telefonní síť zahrnující telefonní ústředny, kabelové sítě s návazností na vnitřní 

slaboproudé rozvody, koncová telekomunikační zařízení včetně vazeb do veřejné 

telekomunikační sítě a podnikové telefonní sítě energetiky. Telefonní ústředny MD 110 

Ericsson, v lokalitě jaderné elektrárny Temelín, jsou pobočkové ústředny propojující 

cca 3400 telefonních účastníků, které jim umoţňují spojení jak uvnitř elektrárny, tak 

do veřejné telekomunikační sítě. Telefonní ústředny MD 110 Ericsson jsou rozmístěny 

v několika budovách: 

 Administrativní budova – hlavní telefonní ústředna; 

 technické podpůrné středisko – HŘS; 

 Ústřední elektrická dozorna; 

 Budova aktivních pomocných provozů; 

 rozvodna I. Hlavního výrobního bloku; 

 rozvodna II. Hlavního výrobního bloku. 

Jednotlivé moduly telefonní ústředny jsou vzájemně systémově propojeny. 

Ke komunikaci jsou vyuţívány jako koncové komunikační prostředky telefonní přístroje, 

které zabezpečují hlasovou komunikaci mezi účastníky telefonní sítě prostřednictvím 

telefonní ústředny, faxového spojení případně modem. Pobočkové ústředny jsou připojeny 

k hlavní telefonní ústředně viz. obrázek č. 4 (str.16). Hlavní telefonní ústředna se nachází 
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v neseizmicky odolné budově a při ztrátě elektrického napájení je schopna fungovat 

maximálně po dobu 8 hodin pomocí akubaterií. Ostatní pobočkové ústředny jsou na tom 

stejně jako hlavní ústředna. Výjimkou je pobočková telefonní ústředna v Technickém 

podpůrném středisku, kde je navíc instalován dieselgenerátor, který zajišťuje dlouhodobý 

provoz na dobu minimálně 72 hodin. Z důvodu zachování komunikace HŘS 

s blokovými/nouzovými dozornami a krytem pod provozní budovou, jsou tato místa 

připojena dalším náhradním propojem. V případě ztráty napájení ostatních pobočkových 

ústředen, je komunikace i nadále skrze telefonní přístroje zachována. 

Na pracovištích HŘS, Směnového inţenýra a Hasičského záchranného sboru 

podniku je navíc instalována státní linka, která není připojena k pobočkovým ústřednám, 

ale vede přímo optickým kabelem do ústředny telefonního operátora. Linka přímo spojuje 

jadernou elektrárnu s KOPIS HZS. 

 

 
 

Obrázek č. 4: Schéma propojení telefonních ústředen jaderné elektrárny Temelín. 
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Radiostanice 

Mezi hlavní, a v případě řešení mimořádných událostí preferovaný komunikační 

prostředek, patří radiová komunikační síť PS147. Systém umoţňuje přímé obousměrné 

radiové propojení mezi radiovými stanicemi v rámci: 

 vnějších prostor areálu jaderné elektrárny, 

 budovy hlavních reaktorových bloků 1 a 2, 

 strojovny, 

 dieselgenerátorových stanic, 

 krytů civilní ochrany včetně HŘS. 

Vzhledem k tomu, ţe stavební konstrukce objektů a zejména budovy hlavních 

výrobních bloků 1 a 2 brání přímému, spolehlivému šíření elektromagnetického záření 

samotných radiových komunikačních prostředků do vnitřních prostor objektů 

a samozřejmě i v opačném směru, jsou ve výše uvedených objektech instalovány 

vyzařovací kabely. Síť těchto vyzařovacích kabelů má stromovou strukturu. Kaţdý 

bezpečnostní systém má vlastní síť vyzařovacího vedení napojenou na základní 

radiostanici v provozní budově. Pro dorovnání ztrát v těchto vedeních slouţí obousměrné 

VKV zesilovače pracující v pásmu VHF na hlavních výrobních blocích umístěných vedle 

blokové dozorny. Všechny odbočovací, rozbočovací a zesilovací prvky této sítě jsou 

instalovány ve skříních se zabezpečením proti manipulaci. Kabely jsou přichyceny 

ke kabelovým lávkám, lávkám osvětlení nebo přímo na stěny budov. Radiová síť je 

propojena a lze ji pomocí základové radiostanice ovládat i z řídícího pracoviště Laboratoře 

radiační kontroly (LRKO) v Českých Budějovicích. Je tak zajištěno spojení 

s radiostanicemi v provozní radiové síti jaderné elektrárny. Radiostanice pouţívané 

na jaderné elektrárně jsou navíc vybaveny funkcí pro telefonování v rámci elektrárny 

na telefonní přístroje. Hlavní radiostanice je umístěna v provozní budově, která není 

seizmicky odolná. V případě úplné ztráty napájení se počítá s provozem maximálně 

na cca 6 – 8 hodin. V případě ztráty hlavní radiostanice v provozní budově a ztráty 

vyzařovacích kabelů, jsou radiostanice schopny mezi sebou vzájemně komunikovat na 

přímou viditelnost. 

MDZ/DUHA 

Dalším způsobem komunikace a zabezpečení operativního spojení mezi provozním 

a zasahujícím personálem je síť stavebnicového systému Malých dispečerských zařízení 
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(MDZ) a hlasitého systému DUHA, jeţ společně slouţí k operativnímu přímému 

dvoustrannému spojení. Tyto dispečerské „propojovače“ jsou mezi sebou vzájemně 

propojeny „kaţdý s kaţdým“, jedná se tedy o velice robustní komunikační síť. Jednotlivé 

MDZ jsou vybaveny spojnicí dorozumívací a dvěma zprostředkovacími spojnicemi. 

Dorozumívací spojnice slouţí pro spojení dispečera s připojenými účastníky. Ovládací 

panel MDZ je doplněn analogovým telefonním přístrojem, který tvoří hovorovou soupravu 

pro připojené zvolené telefonní linky.  

Pro hovory na linkách DUHA je pracoviště doplněno mikrofonem a reproduktorem 

s regulací hlasitosti. Samotný hlasitý hovorový systém DUHA je určen k operativní 

realizaci přímého dvoustranného koncového spojení s dispečerskými přepojovači, nebo pro 

zajištění spojení v rámci systému DUHA, t.j. mezi jednotlivými přístroji DUHA.  

Provozní moţnosti systému: 

 přímé duplexní dvoustranné spojení se všemi účastníky připojenými 

k danému přístroji, 

 moţnost světelného navěštění volajícího účastníka do obsazeného 

přístroje, 

 moţnost návěstí blikajícím světelným signálem (majákem), 

 moţnost vysílání pomocí zabudovaného mikrofonu nebo vnějšího 

přídavného mikrofonu, 

 moţnost oběţníkového volání do připojovaných účastnických stanic, 

 příjem návěstního volání do přístroje na plný výkon zesilovače, 

 indikace otevření skříňky stanice. 

Přístroj je velmi robustní konstrukce, je zabudován ve skříni zhotovené z izolační 

hmoty dostatečně mechanicky, elektricky a tepelně odolné, která je samozhášlivá 

a rezistentní proti navlhavosti. Kaţdá stanice DUHA je doplněna jedním tlakovým 

reproduktorem, který umoţňuje srozumitelný příjem v prostředí se zvýšenou hlučností. 

Ve skříni stanice DUHA je umístěn mikrofon a na předním krytu přístroje ovládací prvky. 

Hlasitost příjmu se řídí regulátorem hlasitosti. Na horní straně stanice je umístěn maják, 

kterým se opticky signalizuje volání. Samotná stanice DUHA je závěsná na stěnu pomocí 

kovové konstrukce - upevňovacího rámu. Veškerá kabeláţ, v rámci výrobních bloků, je 

vedena v seizmicky odolných kabelových lávkách. Systém hlasitého odposlechu DUHA 

vytváří pro zasahující personál jednodušší dostupnost prvků, kterými lze spojení provést. 
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DUHA je instalována na volně dostupných místech elektrárny a její síť je oproti MDZ 

daleko hustší.   

Polní telefony 

Slouţí k propojení HŘS, blokové dozorny, nouzové dozorny a krytu pod provozní 

budovou. V dnešní době je k dostání celá řada polních telefonů, především pro armádní 

účely. Nevýhodou všech moderních polních telefonů je jejich výdrţ na baterii a pro účely 

pouţití na elektrárně také sloţitost zapojení. Jaderná elektrárna Temelín v roce 2013 

zakoupila armádní telefony TP-25. Jedná se o poválečný telefon vyráběný v tehdejší 

ČSSR. Telefon má velmi nízkou spotřebu, která se pohybuje okolo 0,045 wattu. V době, 

kdy telefon není v provozu, nedochází k ţádnému odběru z baterie. Ţivotnost původních 

baterií byla 20 let, do nově zakoupených telefonů byl pouţit nový monočlánek 

s podobnými vlastnostmi. Kontrola monočlánku probíhá dvakrát do roka. Největší odběr 

při pouţívání telefonu tvoří prozvánění jiného telefonu, z tohoto důvodu je telefon osazen 

kličkou s induktorem, která při otočení způsobí zvonění zvonku na telefonu na druhém 

konci kabelu a neodebírá se tak energie z baterie. Propojením dvou telefonů pomocí 

dvouţilového kabelu lze docílit spojení na vzdálenost aţ 28 km. Telefon lze také připojit 

k telefonní ústředně. Toto řešení však bylo nakonec zrušeno z důvodu nutnosti napájení 

ústředny vedoucím ke ztrátě specifických předností komunikace. Při komunikaci HŘS, 

například s blokovou dozornou 1. bloku, by při potřebě spojení blokové dozorny 2. bloku 

s HŘS, nebylo toto spojení současně moţné. Konečným řešením je vybavení blokových 

dozoren a krytu pod provozní budovou po jednom kusu polního telefonu a v HŘS 

3 telefony. Schéma propojení je znázorněno na obrázku č. 5 (str. 20). 
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Obrázek č. 5: Schéma propojení míst s polním telefonem. 

 

V seizmickém provedení je vedena kabeláţ uvnitř dotčených budov s přípravou 

na napojení vnějšího vedení. To bude mezi objekty po povrchu operativně nataţeno 

aţ v případě poškození ostatních komunikačních linek tak, aby nedošlo vlivem stejné 

události k jeho přerušení. Příprava vedení umoţní zrychlení procesu obnovení komunikace 

a zároveň minimalizuje moţnost poškození kabeláţe, například přivřením do tlakových 

dveří atp. 

Paging 

Paging se na jaderné elektrárně vyuţívá primárně ke svolání členů POHO, ale také  

ke svolání členů krytových druţstev. Pagingový systém, na rozdíl například od mobilních 

sítí, pouţívá tzv. broadcasting, podobně jako třeba rozhlas nebo televize. Radiový signál se 

vysílá jednotně z jednoho, nebo více vysílačů v síti. Tento stejný signál přijímají všechny 

pagery. Zareaguje však pouze ten pager, kterému je zpráva určena. Tato koncepce 

umoţňuje vysílat tzv. skupinové zprávy, které můţe přijmout více pagerů najednou. 

Pagingový systém je podstatně odolnější proti přetíţení oproti mobilním sítím, jelikoţ 

vyuţívá výše zmíněný broadcasting. Navíc běţně řadí odesílané zprávy podle různých 

úrovní priority, nedochází u něj k přetíţení sítě a je schopný garantovat přijetí důleţitých 

zpráv do několika sekund pro libovolné mnoţství příjemců. [19]  

Elektrárna vyuţívá dva druhy pagingové sítě. První síť je určena pro svolání členů 

POHO. Spojení probíhá přes KOPIS HZS, který zprávu odešle přes soustavu vysílačů 
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na vybrané pagery nacházející se v dosahu vysílače. Druhou moţností je svolání 

prostřednictvím pracovníka Ústřední elektrické dozorny nebo administrátora havarijního 

štábu. Tato varianta je vyuţívána při nemoţnosti spojení přes KOPIS HZS. Dále je zpráva 

pomocí podzemního kabelu vedena do Meteostanice Temelín a odtud pomocí vysílače 

odeslána na vybrané pagery. Vysílač na Meteostanici je propojený se soustavou vysílačů 

HZS. Druhá pagingová síť je určena ke svolání krytových a shromaţďovacích druţstev 

v areálu elektrárny. Jedná se o vnitropodnikovou síť vyzařovacích kabelů nezávislých 

na ostatních komunikačních prostředcích. Členové druţstev jsou kaţdý den kontaktování 

pro ověření spojení. Zprávy se na pager posílají ve tvaru číselných kódů, které příjemci 

určí stanovené postupy činností. 

Mobilní telefonie: 

Jádrem mobilní sítě jsou ústředny a datacentra, v současné době ve vlastnictví 

mobilních operátorů. Viditelnou částí mobilní sítě jsou základnové stanice neboli BTS 

(zařízení na stoţárech nebo střechách vysokých budov). Mobilní telefon se při hovoru spojí 

se základnovou stanicí, která má v daném místě nejsilnější signál a síť sestaví hovor. 

Pokud se při hovoru telefon pohybuje, dává síť pokyn telefonu, aby se spojil s další 

základnovou stanicí, jejíţ signál je silnější. Signál jde ze základnové stanice dál většinou 

pomocí mikrovlnných linek a podzemních optických tras aţ do ústředen. Signál jednoho 

hovoru tak běţí po mnoha typech vedení. V dnešní době je jiţ pokrytí téměř po celém 

území České republiky, v jaderné elektrárně nevyjímaje. Kaţdá základnová stanice 

obslouţí pouze určitý počet hovorů. Při potřebě většího počtu spojení je nutné síť zahustit 

a postavit tedy další základnové stanice. Proto je ve městech (hustě obydlených oblastech) 

mnohem více stanic ve srovnání s venkovem. Velkou výhodou mobilní sítě je její mobilita. 

V případě mimořádných událostí však dochází k velkému nárůstu počtu telefonních 

hovorů, naplnění kapacity sítě a jejímu následnému kolapsu. Další výhodou mobilního 

telefonu je jeho výdrţ na baterii, v pohotovostním reţimu vydrţí průměrný telefon 

od jednoho do dvou týdnů. Doba hovoru se u těchto telefonů pohybuje okolo pěti hodin. 

Mobilní telefon je momentálně pouţíván ke svolávání členů POHO. [20]  
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5.1.2 Zajištění dlouhodobého provozu vnitřních komunikačních prostředků při 

ztrátě elektrického napájení 

V případě rozsáhlého poškození zařízení jaderné elektrárny v důsledku 

nadprojektových havárií spojených s úplnou ztrátou elektrického napájení (SBO) na obou 

blocích, by mohla být ohroţena dlouhodobá komunikace mezi HŘS a zasahujícím 

personálem při řízení činností, protoţe dostupnost a výdrţ existujících komunikačních 

prostředků by mohla být značně omezená. Stávající řešení umoţňuje bezproblémový 

provoz, i při ztrátě pracovního napájení, po dobu cca 6-8 hodin (telefonní síť 

a radiostanice), viz obrázek č. 6, dále cca 2 hodiny u komunikačního zařízení DUHA. 

V případě, ţe nebudou přerušeny telefonní propoje z HŘS, bude zajištěna komunikace 

pomocí pevné telefonní sítě minimálně na 72 hodin.  

 

 
 

Obrázek č. 6: Zajištění napájení telefonní ústředny pomocí akubaterií. 

5.2 Vnější komunikace elektrárny při mimořádné události 

Vnější komunikace jaderné elektrárny, v rámci zdolávání mimořádné události, 

probíhá převáţně v podobě vyrozumění o mimořádné události, vyrozumění o následném 

průběhu mimořádné události a samozřejmostí je i varování obyvatelstva. Důleţitým 

aspektem předávané zprávy je její správnost, stručnost a nezaměnitelnost. Pro 

zjednodušení a sníţení pravděpodobnosti vniku chyby při předání zprávy, jsou zpracovány 

postupy činností a formuláře. Osoba, která má pověření komunikovat s vnějším okolím 

AKUBATERIE 
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elektrárny, prochází pravidelným školením a nácviky pro zvládání jí určeným úkolům. 

Systém je zaloţen na vícenásobné kontrole, kdy vydávanou zprávu před jejím odesláním, 

kontroluje více pověřených osob. 

5.2.1 Technické prostředky pro vnější komunikaci 

Pevná telefonní síť 

Nad rámec popisu pevné telefonní sítě v kapitole 3.1.1 (Technické prostředky pro 

vnitřní komunikaci) je návaznost komunikace od hlavní telefonní ústředny směrem ven 

z elektrárny. Na hlavní telefonní ústřednu jsou napojeny dvě cesty viz. obrázek č. 7. První 

cesta je vedena od hlavní ústředny podzemním optickým kabelem do ústředny v Protivíně. 

Protivínská ústředna spolu s vedením je ve vlastnictví společnosti O2. Druhá cesta vede 

po stoţárech elektrického vedení z hlavní ústředny do trafostanice Kočín a odtud 

do ústředny do Českých Budějovic. Standardně je při normálním provozu vyuţívána druhá 

varianta do Českých Budějovic. Vedení na Protivín je záloţní a s největší 

pravděpodobností by bylo vyuţito hlavně při mimořádných událostech spojených 

se seizmickou událostí. Vedení po stoţárech elektrického vedení nemá dostatečnou 

seizmickou odolnost. 

 

 
Obrázek č. 7: Vnější propojení s hlavní telefonní ústřednou ETE 

HLAVNÍ 
TELEFONNÍ 

ÚSTŘEDNA 

Hlavní výrobní  
blok 1 

Hlavní výrobní  
blok 2 

Budova aktivních 
pomocných provozů 

Ústřední elektrická 
dozorna 

Administrativní 
budova 

Telefonní 
ústředna Protivín 

Rozvodna Kočín 

Optický kabel 

Telefonní 
ústředna České 

Budějovice 

Spojení přes stožáry 
elektrického vedení 
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Satelitní telefony 

Satelitními telefony typu IsatPhone Pro viz obrázek č. 8 (str. 25), se elektrárna 

vybavila v roce 2014 a při této příleţitosti jimi vybavila i KOPIS HZS. Satelitní telefony 

umoţňují komunikaci bez potřeby vedení pozemních kabelů. V případě seizmické události 

s úplnou ztrátou infrastruktury tak můţeme i nadále tento komunikační prostředek 

pouţívat. Komunikace konkrétním prostředkem, zakoupeným elektrárnou, probíhá 

mluveným slovem a dále lze zasílat SMS a e-maily. Telefon je konstruován zejména 

na telefonní hovory, proto zasílání SMS a e-mailu, popřípadě vyuţití datových přenosů je 

z hlediska rychlosti neefektivní. Satelitním telefonem se lze dovolat do mobilní i pevné 

telefonní sítě.  Při umístění satelitních telefonů v budovách, musí být telefon dovybaven 

externí anténou umístěnou na volném prostranství, která k telefonu dostane signál 

z druţice. V případě HŘS je anténa dotaţena do vzdálenosti od okolních budov tak, aby při 

jejich případném zřícení nedošlo k poškození antény. IsatPhone Pro vyuţívá satelitní síť 

Inmarsat. Jedná se o síť vyuţívající geostacionární druţice (poloha nad rovníkem a vůči 

pozorovateli na zemi jsou druţice nehybné). Inmarsat pokrývá signálem celou zeměkouli 

s výjimkou polárních oblastí. Signál je oproti jiným druhům satelitního spojení stálý a 

nedochází při něm k občasným výpadkům z důvodu ztráty spojení s pohyblivou druţicí. 

Velkou nevýhodou ve spolehlivosti satelitní sítě je pouţití tzv. pozemních bran. Problém 

se spojením nastává ve chvíli, kdy satelitní telefon chceme pouţít ke spojení do některé 

z pozemních telekomunikačních sítí. Systém pozemních bran není průhledný a dodavatel 

satelitních telefonů neuvádí jejich umístění. V případě výpadku pozemních bran, které se 

mohou vyskytovat v různých místech Evropy, bude spojení do pozemních 

telekomunikačních sítí přerušeno. 
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Obrázek č. 8: Satelitní telefon IsatPhone Pro. 

 

Internetové připojení 

Internetovým připojením jsou vybaveny všechny PC uvnitř HŠ. Spojení s veřejnou 

internetovou sítí je zajištěno skrze optický kabel, který je poloţen pod zemí. Spojení 

se vyuţívá převáţně k zasílání e-mailových zpráv.  

Mluvčí havarijního štábu má skrze internetové připojení moţnost spuštění 

tzv. DARK WEBu. Jedná se o vyskakovací okno, které se objeví při otevření internetové 

stránky www.cez.cz. Na tomto okně se zobrazí informace o nastalé mimořádné události 

na jaderné elektrárně a můţe dále obsahovat informace pro obyvatelstvo. Nejedná se 

o informační systém, který by veřejnosti sděloval veškeré dění na elektrárně, ale pouze 

o předání základní informace o události a opatřeních pro ochranu obyvatelstva. 

Intranet HZS 

Pracoviště HŘS je vybaveno jedním PC, které je stále připojeno na intranet HZS. 

Spojení je smluvně zajištěno firmou O2. Jaderná elektrárna Temelín si pronajímá datovou 

linku, na které firma O2 garantuje dostupnost spojení v jakékoliv situaci. Tuto pronajatou 

linku nelze přetíţit mnoţstvím účastníků poţadujících spojení, jak tomu je u standardní 

datové linky. Spojení je vyuţíváno k zasílání e-mailů mezi KOPIS HZS a HŠ. Spojení je 

http://www.cez.cz/
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řešeno skrze optický kabel vedený pod zemí a přímo propojuje jadernou elektrárnu 

s datovou sítí Ministerstva vnitra (MV). 

Další funkcí datové linky je moţnost spuštění sirén v zóně havarijního plánování 

skrze pult ALARM CZ, z pracoviště na jaderné elektrárně.  

Mobilní telefony 

Způsob komunikace pomocí mobilních telefonů byl popsán v kapitole 3.1.1 

(Technické prostředky pro vnitřní komunikaci). 

Fax 

Fax slouţí ke statickému přenosu obrazu pomocí telefonní sítě. Bezpečnost 

zajištění odeslání faxu je stejná jako u pevné telefonní sítě. Na jaderné elektrárně se fax 

vyuţívá jako záloţní prvek pro odesílání zpráv o vzniku mimořádné události a následně 

o jejím průběhu na KOPIS HZS a k odesílání tiskových zpráv do HIS. V případě, ţe 

vypadne datová síť mezi jadernou elektrárnou a Státním úřadem pro jadernou bezpečnost 

(SÚJB), posílají se vybraná provozní data přes faxovou zprávu. 

Další datové linky 

Mezi HŘS a meteostanicí Temelín je vedena další datová linka. Pomocí optického 

kabelu jsou přenášena data o meteorologické situaci přímo do HŘS. Meteostanice je dále 

vybavena anténou s vysílačem. Vysílač slouţí, kromě jiţ zmiňovaného svolání pracovníků 

POHO přes pagery, jako další prostředek, přes který je moţné spustit systém varování 

obyvatelstva v zóně havarijního plánování. 

Další datovou linkou je propojena jaderná elektrárna a SÚJB. Na SÚJB jsou 

odesílána data o stavu obou bloků jaderné elektrárny Temelín a o radiační situaci 

v elektrárně a  jejím okolí. Přenos probíhá automaticky bez vnějšího zásahu osob. Kaţdé 

4 minuty odejde na SÚJB celkem 512 údajů o stavu zařízení a radiační situaci. Datová 

linka je připojena na aplikaci TEDIS, která soustřeďuje provozní data do jednoduchého 

uţivatelského prostředí. Aplikace sbírá potřebné informace ze sběrnice 

WESTINGHOUSE, která přímo kontroluje, řídí a ovládá jednotlivé systémy elektrárny. 

V případě výpadku je datová linka nahrazena faxovou zprávou o menším obsahu dat. 
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5.2.2 Zajištění dlouhodobého provozu vnějších komunikačních prostředků při ztrátě 

elektrického napájení 

Komunikační prostředky pro vnější komunikaci jsou z hlediska ztráty napájení 

zálohovány jednak akubateriemi a důleţité části komunikační infrastruktury jsou doplněny 

dieselgenerátory. Komunikace mimo elektrárnu, v rámci řešení mimořádné události, 

probíhá prvotně z pracoviště směnového inţenýra. Pracoviště je navrţeno pro zajištění 

provozu na nejméně 2 hodiny. V následujícím čase probíhá komunikace z pracoviště HŘS. 

Pracoviště HŘS je vybaveno dieselgenerátorem, který je určen pro zajištění napájení 

potřebného vybavení HŘS, jejíţ součástí je i komunikační technologie, po dobu nejméně 

72 hodin. 

5.3 Postupy pro činnosti varování a vyrozumění 

Veškeré činnosti spojené s varováním a vyrozuměním jsou předem zpracovány 

v zásahových instrukcích pro jednotlivé funkce HŠ. Dále jsou zásahové instrukce 

podřízeny postupům, které dotvářejí komplex činností spojených s řešením mimořádných 

událostí. 

5.3.1 Postup činností při vyrozumění o mimořádné události 

Postup pro vyrozumění o mimořádné události se provádí v závislosti 

na vyhlášeném stupni mimořádné události. Postup činností je evidovaný jako zásahová 

instrukce, která slouţí pověřené osobě ke správnému zajištění a neopomenutí jednotlivých 

úkolů. Náhled kontrolního listu zásahové instrukce pro pracovní funkci administrátor 

havarijního štábu v případě vyrozumění o 3. stupni mimořádné události je uveden v příloze 

A.  

Při vzniku mimořádné události 1. stupně 

Je zajištěno bezodkladné oznámení vzniku události na SÚJB a na Technický 

dispečink ČEZ a to nejpozději do 24 hodin od jejího zjištění. Oznámení mimořádné 

události 1. stupně spočívá ve vyplnění formulářů „Prvotního oznámení, respektive 

následných hlášení o vzniku mimořádné události“ a jejich odeslání na SÚJB 

a na Technický dispečink ČEZ. Pro odeslání formulářů se vyuţívá elektronická pošta, 

popřípadě fax. Při nemoţnosti navázání přímého spojení se SÚJB se pouţívá záloţní cesta 
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přes Operační a informační středisko Generálního ředitelství Hasičského záchranného 

sboru České republiky (OPIS GŘ HZS ČR).  

Při vzniku mimořádné události 2. stupně  

Je zajištěno bezodkladné oznámení vzniku události na SÚJB, Krajský úřad, Krajské 

ředitelství HZS, na obce s rozšířenou působností, na Technický dispečink ČEZ 

a na Meteostanici a to nejpozději do 4 hodin od jejího zjištění. Dotčené obce s rozšířenou 

působností jsou vyrozumívány prostřednictvím KOPIS HZS. K předání informace 

se pouţívá vyplněného formuláře „Prvotního oznámení, respektive následných hlášení 

o vzniku mimořádné události“. Pro odeslání formulářů se vyuţívá elektronická pošta, 

popřípadě fax. Při nemoţnosti navázání přímého spojení se SÚJB se pouţívá záloţní cesta 

přes OPIS GŘ HZS České republiky.  

Při vzniku mimořádné události 3. stupně 

 Je zajištěno bezodkladné vyrozumění o události na SÚJB, Krajský úřad, Krajské 

ředitelství HZS, na obce s rozšířenou působností, na Technický dispečink ČEZ 

a na Meteostanici viz. obrázek č. 9 (str. 29). Dotčené obce s rozšířenou působností jsou 

vyrozumívány prostřednictvím KOPIS HZS. K předání informace se pouţívá vyplněného 

formuláře „Prvotního oznámení, respektive následných hlášení o vzniku mimořádné 

události“. Pro odeslání formulářů se vyuţívá elektronická pošta, popř. fax. Při nemoţnosti 

navázání přímého spojení se SÚJB se pouţívá záloţní cesta přes OPIS GŘ HZS České 

republiky. [8] 

Vyrozumění prováděné přes formuláře je navrţeno jako jednoduché doplnění 

důleţitých informací a údajů do předem vytvořeného formuláře. Formulář o prvotním 

oznámení vzniku mimořádné události je uveden v příloze B. Formulář o následném hlášení 

o průběhu mimořádné události je uvedeno v příloze C.  
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Obrázek č. 9: Schéma vyrozumění při mimořádné události 2. a 3. stupně. 

 

Vyrozumění orgánů státní správy je prováděno v závislosti na vyhlášeném stupni 

mimořádné události. Vyrozumění orgánů státního dozoru provádí operátor elektrické 

dozorny (OED) sedící u pracoviště směnového inţenýra. V případě aktivace HŠ provádí 

vyrozumění administrátor havarijního štábu. Pracoviště obou zmíněných funkcí je 

technicky vybaveno pro potřeby vyrozumění státního dozoru a státní správy:   

 PC s přístupem k elektronické poště, 

 PC s přístupem na intranet HZS, 

 telefon, 

 fax. 

V případě vyhlášení evakuace zaměstnanců jaderné elektrárny a dalších osob 

nacházejících se v areálu jaderné elektrárny, je prostřednictvím KOPIS HZS informován 

Krizový štáb kraje o zvolené evakuační trase. Děje se tak z důvodů zajištění jejich 

průjezdnosti a zabránění kolizí s případnými přesuny sil a prostředků podle Vnějšího 

havarijního plánu. 
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5.3.2 Postup pro varování obyvatelstva 

Varování obyvatelstva provádí směnový inţenýr a v případě aktivního HŠ velitel 

havarijního štábu. Poţadavek na varování obyvatelstva probíhá přes KOPIS  HZS 

příslušného kraje bezprostředně po neprodleném vyrozumění dotčených orgánů státní 

správy a SÚJB o vzniku mimořádné události 3. stupně, prostřednictvím koncových prvků 

jednotného systému varování a vyrozumění obyvatelstva. Koncové prvky v rámci České 

republiky jsou řešeny dokumentem „Technické poţadavky na koncové prvky varování“, 

umístěném na internetových stránkách HZS ČR, kde je řešena technická specifikace, 

povolené dostupné prostředky a také výjimky v provozu.  

V případě nemoţnosti předání informace, nebo nemoţnosti spuštění sirén v zóně 

havarijního plánování z příslušného KOPIS HZS, vydá směnový inţenýr, případně velitel 

havarijního štábu, příkaz ke spuštění varovacího systému ze záloţního zadávacího 

terminálu ALARM CZ, umístěného přímo na jaderné elektrárně. Schéma postupu pro 

varování obyvatelstva v případě výpadku komunikace s KOPIS HZS nebo nemoţnosti 

spuštění sirén z pracoviště KOPIS HZS, je uvedeno na obrázku č. 10 (str. 31). Pracovníci 

jaderné elektrárny, kteří mají pravomoc v určených situacích spouštět sirény v zóně 

havarijního plánování z pracoviště na elektrárně, jsou kaţdoročně školeni v Institutu 

ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč.  
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Obrázek č. 10: Varování obyvatelstva při vyhlášení mimořádné události 3. stupně přes 

pracoviště na jaderné elektrárně. 

 

Varování obyvatelstva probíhá vysíláním kolísavého tónu po dobu 140 vteřin, jedná 

se o tzv. „Všeobecnou výstrahu“. Po zaznění tónu následuje verbální tísňová relace, kterou 

se sdělují obyvatelstvu údaje o bezprostředním nebezpečí vzniku, nebo jiţ nastalé 

mimořádné události a opatření k ochraně obyvatelstva. Znění verbální tísňové relace pro 

případ radiační havárie zní následovně: 

 

„Radiační havárie, radiační havárie, radiační havárie. Ohrožení únikem 

radioaktivních látek. Sledujte vysílání českého rozhlasu, televize a regionálních 

rozhlasů. Radiační havárie, radiační havárie, radiační havárie.“ 

 

Za vytvoření tísňových relací pro televizi a rozhlas je odpovědný provozovatel 

jaderného zařízení. Varovné hlášení obsahuje základní informaci o vzniku mimořádné 

události 3. stupně – tzv. radiační havárii a dále pokyny pro provedení ochranných opatření 

v zóně havarijního plánování. Jde o ochranné opatření ukrytí, provedení jodové profylaxe 

a zahájení přípravy na evakuaci. Obsahem varovného hlášení je jednoznačné stanovení 

okruhu dotčených osob a dále jsou zde taxativně vyjmenovány obce, kterých se ochranná 

opatření dotýkají. Relaci musí uvedené sdělovací prostředky odvysílat neprodleně 

po ověření pokynu k odvysílání nahrávky, nejpozději však do deseti minut. Tísňová relace 
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běţí nepřetrţitě aţ do jejího odvolání, které má v pravomoci hejtman dotčeného kraje 

a ukončí ji prostřednictvím KOPIS HZS. Ukončením základní relace se zároveň dává 

pokyn k zahájení vysílání doplňkových informací od Krizového štábu kraje, jako součást 

varování obyvatelstva v zóně havarijního plánování. Celé znění základní tísňové relace je 

přiloţeno v příloze D. Postup pro odvysílání tísňové relace je předmětem smlouvy mezi 

HZS a Českou televizí, popřípadě provozovatelem rozhlasové stanice. Poţadavek 

na zahájení odvysílání tísňové relace probíhá přes pevnou telefonní síť nebo mobilní 

telefon. Záloţní formou komunikace je internetová pošta, která zároveň slouţí jako 

základní komunikační prostředek k odeslání doplňkových informací z Krizového štábu 

kraje přes KOPIS HZS do České televize a rozhlasu. [11] 

5.3.3 Postup pro vydávání tiskových zpráv 

Vydávání tiskových zpráv a pořádání tiskových konferencí v případě mimořádných 

událostí je v působnosti funkce mluvčího havarijního štábu. Vydávání zpráv podléhá přísné 

několikanásobné kontrole z důvodu stručnosti, přesnosti a nemoţnosti dvojího pochopení 

sdělení. Neţádoucí je, aby tisková zpráva vyvolala paniku. Mluvčí havarijního štábu je 

členem HŠ a v případě potřeby povolává další mluvčí, ať uţ mluvčí jaderné elektrárny, 

nebo mluvčí společnosti ČEZ.  

Na základě informací od velitele havarijního štábu popřípadě směnového inţenýra 

připraví tiskovou zprávu do sdělovacích prostředků o vzniku, průběhu a řešení mimořádné 

události na jaderné elektrárně, kterou předkládá ke kontrole administrátorovi a veliteli 

havarijního štábu ke schválení. 

Se zněním tiskové zprávy seznámí, formou e-mailové zprávy, tajemníka krizového 

štábu ČEZ a ředitele útvaru komunikace a marketingu ČEZ, tiskového mluvčí Skupiny 

ČEZ a tiskové mluvčí spolupracujících institucí. Po schválení velitelem havarijního štábu 

vydává mluvčí havarijního štábu tiskovou zprávu a komunikuje s novináři. Tisková zpráva 

obsahuje informace o stavu zařízení, řešení mimořádné události a přijatých opatřeních. 

Na příkaz velitele havarijního štábu zahajuje v součinnosti se zástupcem mluvčího 

havarijního štábu přípravu tiskové konference, která se můţe uskutečnit buď na jaderné 

elektrárně, nebo v Havarijním informačním středisku, které je vţdy situováno tak, aby 

nemohlo být zasaţeno mimořádnou událostí vzniklou v jaderné elektrárně (v případě 

jaderné elektrárny Temelín se Havarijní informační středisko nachází v Českých 

Budějovicích, tedy cca 24 km vzdušnou čarou).  
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Jiný způsob komunikace probíhá v případě mediálně citlivých událostí neradiační 

povahy (poţár, ekologická havárie). O vydání tiskové zprávy rozhoduje velitel havarijního 

štábu na návrh mluvčího havarijního štábu. V případě nesvolání HŠ, rozhoduje o vydání 

tiskové zprávy ředitel jaderné elektrárny taktéţ na návrh tiskového mluvčí. Náhled 

vydávané tiskové zprávy je uveden v příloze E. 

U událostí, které mají vizuální nebo zvukové dopady na okolí jaderné elektrárny, je 

informování zajištěno co nejoperativněji, nejdéle do šedesáti minut od brífinku HŠ. 

V případě nesvolání HŠ pak do šedesáti minut od příjezdu tiskového mluvčí na jadernou 

elektrárnu. 

U událostí, u kterých je vysoká pravděpodobnost jejich vyřešení do šedesáti minut, 

jsou média informována bezprostředně po vyřešení události. 

5.4 Kontrola technických prostředků systémů varování a vyrozumění 

Základní poţadavky na ověřování funkčnosti technických prostředků určených pro 

vyrozumění orgánů státní správy a varování obyvatelstva jsou uvedeny v tabulce č. 1. 

Protokoly a záznamy o provedení kontroly funkčnosti jsou uloţeny po dobu tří let. 

 

Tabulka č. 1: Frekvence ověřování funkčnosti technických prostředků varování 

a vyrozumění. 

Technické prostředky Frekvence ověřování Poznámka 

Varování obyvatelstva 

12 x ročně v rámci celostátní zkoušky sirén 

2 x ročně kontrola a servis sirény 

Elektronická pošta Intranet 

HZS 

1 x týdně 

odeslání zprávy OPIS HZS  

1 x za 3 měsíce 

Elektronická pošta Internet 

1 x týdně 
OPIS HZS, SÚJB, 

Meteostanice, OPIS GŘ HZS 

1 x za 3 měsíce 
na dotčené orgány státní správy 

a ostatní organizace dle VHP 

Vyhrazená linka na OPIS 

HZS 
1 x týdně na OPIS HZS 

Telefonní spojení 1 x za 3 měsíce 
na dotčené orgány státní správy 

a ostatní organizace dle VHP  



34 

 

 

Tabulka č. 1: Frekvence ověřování funkčnosti technických prostředků varování 

a vyrozumění. (pokračování) 

Technické prostředky Frekvence ověřování Poznámka 

Faxové spojení 

1x týdně v rámci jaderné elektrárny 

1 x za 3 měsíce 
na dotčené orgány státní správy 

a ostatní organizace dle VHP  

Sirény v areálu JE 

12 x ročně kontrola systému 

2 x ročně spuštění sirén  

Závodní a provozní rozhlas 

JE 

2 x ročně poslechová zkouška 

2 x ročně kontrola ústředen 

1x ročně 
kontrola rozvodů a koncových 

prvků 

Mobilní telefony pro POHO 1x za 3 měsíce 
vyhodnocení kontrol spojení se 

členy POHO 

Pagery Alarm CZ pro 

POHO 
1x za 3 měsíce 

vyhodnocení kontrol spojení se 

členy POHO 

Komunikační systém pro 

svolání POHO 
12 x ročně kontrola systému 

Zadávací terminál ALARM 

CZ 
12 x ročně kontrola systému 

Podniková pagingová síť 1x za 3 měsíce kontrola infrastruktury 

5.5 Aktuální stav pracoviště Hlavního řídícího střediska 

Pracoviště HŘS se skládá z HŠ a TPS. Obě pracoviště jsou oddělena, ale jsou 

součástí jednoho krytu. Kryt se nachází pod desetipodlaţní Administrativní budovou. 

Odolnost krytu je spočítána i na zřícení Administrativní budovy. Kryt je zajištěn pro 

nepřetrţitý provoz na minimálně 72 hodin a napájen je pomocí dieselgenerátoru 

viz. obrázek č. 11 (str. 35). Kryt je vybaven filtroventilací s reţimy provozu: částečná 

filtroventilace, úplná filtroventilace a izolace. Filtroventilace je primárně napájena 

z dieselgenerátoru, záloţně ji lze pohánět ručním otáčením kol.  Díky technickému 

vybavení, nehrozí personálu HŘS v případě mimořádné události 3. stupně, ţádné ohroţení 

vlivem radioaktivity. Personální sloţení HŘS je dáno směnou v pohotovosti. V případě, ţe 

se některý z členů nedostaví, nebo v případě potřeby střídání směn, je slouţící logistik 

havarijního štábu popřípadě jeho zástupce, povinen sjednat nápravu. V krytu je dále 
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zajištěno jídlo a pití pro zasahující personál. Jídlo je zamraţeno a je zaveden systém pro 

jeho kontrolu a výměnu. V případě potřeby doplnění jídla a pití při mimořádné události, je 

tímto úkolem opět pověřen logistik havarijního štábu. Technické fungování krytu zajišťuje 

personál krytového druţstva.  

HŘS je zálohováno pracovištěm LRKO v Českých Budějovicích. 

 

 
 

Obrázek č. 11: Dieselgenerátor v krytu HŘS. 
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6. Komunikace Hasičského záchranného sboru při mimořádné události 

HZS funguje v rámci řešení mimořádných událostí na jaderné elektrárně jako stálý 

orgán pro koordinaci sloţek integrovaného záchranného systému. Jako koordinační orgán 

je zřízeno pracoviště operačního a informačního střediska integrovaného záchranného 

systému (OPIS IZS). OPIS IZS dle §2 zákona 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném 

sboru ČR [3] zřizuje Ministerstvo vnitra na úrovni Generálního ředitelství HZS a HZS 

kraje jako součást HZS kraje. 

Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému jsou stálými 

orgány pro koordinaci sloţek IZS. Podle § 5 zákona 239/2000 Sb., plní OPIS úkoly nejen 

na úseku poţární ochrany a IZS, ale také úkoly vyplývající z dalších právních předpisů. 

Jedná se například o: 

 vodní zákon (zákon č. 254/2001 Sb.), 

 zákon o prevenci závaţných havárií (zákon č. 59/2006 Sb.), 

 atomový zákon (zákon č. 18/1997 Sb.). 

Téměř veškerá komunikace potřebná k řádnému zvládnutí mimořádné události 

prochází přes pracoviště KOPIS HZS. Krizový štáb kraje udrţuje přes KOPIS HZS spojení 

se sousedními Krizovými štáby krajů. Dále pak udrţují spojení s Krizovými štáby obcí 

s rozšířenou působností a GŘ-HZS. Krizový štáb obce s rozšířenou působností udrţuje 

prostřednictvím KOPIS HZS spojení s místem nebo místy zásahu, příslušným Krizovým 

štábem kraje, Krizovými štáby sousedících obcí s rozšířenou působností zasaţených 

mimořádnou událostí a s GŘ-HZS. 

Tím na sebe KOPIS HZS bere velkou zodpovědnost při řešení mimořádných 

událostí. Při řešení takto rozsáhlých mimořádných událostí je nutné zajistit adekvátní 

robustnost celého pracoviště KOPIS HZS, jeho bezpečnost a zajištění dlouhodobého 

provozu. 

6.1 Legislativní postavení operačního a informačního střediska 

Níţe uvedené legislativní postavení je vybráno pouze pro účely řešení událostí 

spojených s únikem radioaktivních látek do okolí. Dle § 5, odst. 2 a 3 zákona 239/2000 

Sb., mají operační a informační střediska nastavena pravidla pro povinnosti a oprávnění 

z hlediska koordinace sloţek IZS. 

Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému jsou povinna: 
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 přijímat a vyhodnocovat informace o mimořádných událostech, 

 zprostředkovávat organizaci plnění úkolů ukládaných velitelem 

zásahu podle § 19 odst. 3, 

 plnit úkoly uloţené orgány oprávněnými koordinovat záchranné 

a likvidační práce, 

 zabezpečovat v případě potřeby vyrozumění základních i ostatních 

sloţek integrovaného záchranného systému a vyrozumět státní 

orgány a orgány územních samosprávných celků podle dokumentace 

integrovaného záchranného systému. 

Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému jsou oprávněna: 

 Povolávat a nasazovat síly a prostředky hasičského záchranného 

sboru a jednotek poţární ochrany, dalších sloţek integrovaného 

záchranného systému podle poplachového plánu integrovaného 

záchranného systému nebo podle poţadavků velitele zásahu. Při tom 

dbají, aby uvedené poţadavky nebyly v rozporu s rozhodnutím 

příslušného funkcionáře hasičského záchranného sboru, hejtmana 

nebo Ministerstva vnitra při jejich koordinaci záchranných 

a likvidačních prací. 

 Vyţadovat a organizovat pomoc (§ 20), osobní a věcnou pomoc 

podle poţadavků velitele zásahu (§ 19). 

 Provést při nebezpečí z prodlení varování obyvatelstva 

na ohroţeném území, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak. 

[1] 

 

Hejtman a starosta obce s rozšířenou působností jsou při své koordinaci 

záchranných a likvidačních prací povinni předávat Ministerstvu vnitra zprávy o jejich 

průběhu prostřednictvím operačních a informačních středisek integrovaného záchranného 

systému. [1] 

 

Hejtman a starosta obce s rozšířenou působností vyţadují pomoc podle 

poplachového plánu integrovaného záchranného systému kraje. Tuto i další pomoc 

vyţadují prostřednictvím operačního a informačního střediska integrovaného záchranného 

systému kraje. [1] 
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Kaţdý, kdo provozuje hromadné informační prostředky, včetně televizního 

a rozhlasového vysílání, je povinen bez náhrady nákladů, neprodleně a bez úpravy obsahu 

a smyslu, uveřejnit tísňové informace potřebné pro záchranné a likvidační práce. Děje se 

tak na základě ţádosti operačního a informačního střediska integrovaného záchranného 

systému. [1] 

6.2 Technické prostředky KOPIS HZS pro komunikaci 

Síť Pegas 

Jedná se o digitální převaděčovou síť provozovanou Ministerstvem vnitra pro 

potřeby bezpečnostních sloţek státu. Dnes sítí PEGAS disponují všechny základní sloţky 

IZS. Ke komunikaci se uţívá radiostanice Matra dodávaná firmou Matra-Nortel (nově 

EADS). Síť je budována jako digitální převaděčová radiová síť, pracující na kmitočtech 

kolem 360 MHz.  Komunikace je prováděna pomocí převaděčů, které volající a volané 

stanici přidělují jednu z frekvencí, které mají k dispozici, čímţ mohou vytvořit uzavřenou 

hovorovou skupinu.  

Kapacita převaděče je 8 – 16 kanálů (frekvencí). Několik frekvencí je vyhrazeno 

pro hromadné kanály jednotlivých sloţek IZS a společný komunikační kanál, na kterém 

můţe probíhat otevřený hlasový provoz. Při tomto reţimu mohou všichni slyšet všechny, 

ale v jednu chvíli můţe hovořit pouze jeden.  

Pro hromadnou komunikaci (klasický radioprovoz) je na kaţdém převaděči 

definováno několik frekvencí určených pro specifickou skupinu uţivatelů (policie, hasiči, 

zdravotnická záchranná sluţba, bezpečnostní informační sluţba a armáda). Uţivatel 

se můţe přihlásit do své komunikační skupiny. V kaţdém regionu je ale definovaný 

tzv. koordinační kanál IZS, zpravidla kanál číslo 180, na který mají přístup všechny 

sloţky, aby v případě potřeby spolu mohly komunikovat otevřeným způsobem. 

Výhodou provozu v převaděčovém reţimu je nesnadný odposlech, moţnost 

adresného volání kdekoliv na území České republiky, pokrytí rozsáhlého území, datové 

přenosy atd. Pouţití radiostanic se omezuje na úzkou skupinu osob či organizací, jakýkoliv 

odposlech nebo napojení jiným subjektem není ţádoucí. Radiostanice jsou dvakrát do roka 

posílány na změnu šifrování, aby se zamezilo odposlechům. Radiostanice jsou do systému 

dodávány jednotlivě, na základě tzv. telefonního čísla a výrobního čísla. Pokud dojde 

k zcizení radiostanice, operátor ji můţe nechat na dálku odpojit. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Nortel
http://cs.wikipedia.org/wiki/EADS
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Nevýhodou je sloţitější technologie oproti analogovému systému a úplné přerušení 

spojení v případě, ţe kvalita příjmu poklesne pod určitou úroveň. U analogového systému 

je v téţe situaci moţnost alespoň omezeně vyuţít spojení (s velkým šumem a přechodnými 

výpadky apod.) Převaděčový reţim rovněţ vylučuje provoz mimo území pokryté signálem 

z převaděčů.  

Analogová síť (160 MHz, celostátní a krajské kanály) 

Jedná se o analogovou radiovou síť Hasičského záchranného sboru České 

republiky. V rámci IZS je určena pro rádiové spojení jednotek HZS a pro součinnost 

s jednotkami poţární ochrany ostatních zřizovatelů a součinnost s dalšími základními 

a ostatními sloţkami IZS. Analogová rádiová síť je provozována na základě „Povolení 

k provozování vysílacích rádiových stanic pozemní pohyblivé sluţby a pevné sluţby“, 

udělené Ministerstvu vnitra - Generálnímu ředitelství HZS ČR od Českého 

telekomunikačního úřadu. 

Analogová rádiová síť se pouţívá zejména ke komunikaci: 

 mezi operačními středisky, 

 mezi operačním střediskem a jednotkou poţární ochrany, 

 ke komunikaci na místě zásahu, 

 k vyhlašování poplachu jednotkám poţární ochrany, 

 ke svolávání členů jednotek sboru dobrovolných hasičů (SDH) obcí, 

 k součinnostnímu spojení mezi jednotkami poţární ochrany a ke 

spojení s dalšími sloţkami IZS. 

Provoz sítě se řídí Řádem analogové rádiové sítě Hasičského záchranného sboru ČR 

a součinnosti v integrovaném záchranném systému. 

Pevná telefonní síť 

Ministerstvo vnitra disponuje vlastní pevnou telefonní sítí. V rámci HZS kraje je 

zřízena hlavní ústředna na Krajském ředitelství HZS. V bývalých okresních městech, ve 

kterých se nachází stanice HZS, jsou umístěny pobočkové ústředny napojené na hlavní 

krajskou ústřednu Dále jsou umístěny na jednotlivých stanicích HZS, v bývalých okresních 

městech, pobočkové ústředny napojené na hlavní krajskou ústřednu. Z hlavní ústředny je 

moţné napojení na veřejnou telefonní síť. Celé schéma řešení je zobrazeno na obrázku č. 

12 (str. 40). Ústředny jsou napojeny na vlastní baterie (UPS) s dobou provozu minimálně 8 
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hodin. Zálohování technologií je realizování prostřednictvím velkých UPS s udrţitelností 

operačního řízení min. 30 minut a dvěma dieselgenerátory. Doba provozu dieselgenerátorů 

je časově neomezena, jediné omezení nastává při poruše zařízení. Pohonné hmoty budou 

v případě potřeby dodávány operativně z vlastní nádrţe umístěné v areálu HZS o objemu 

5.000 litrů. Další zásobování pohonnými hmotami by bylo řešeno systémem nouzových 

dodávek pro krizové stavy, kdy nasmlouvané čerpací stanice disponují mnoţstvím 

pohonných hmot pouze pro HZS. 

 

 
Obrázek č. 12: Schéma připojení ústředen. 

 

Mobilní telefonie 

Mobilní telefonie, v rámci potřeb integrovaného záchranného systému, má podporu 

v zákonu č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích [4] v návaznosti na zákon 

239/2000 Sb., o IZS a vyhlášce Ministerstva vnitra č. 328/2001 Sb., o některých 

podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému [7]. Zákon 

o elektronických komunikacích ukládá provozovatelům sítí zajištění krizové komunikace 

s prioritou volání a případné omezení nebo přerušení poskytování veřejné telefonní sítě. 
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Při přerušení telefonní sítě se poţaduje zachování tísňové linky. Krizovými telefony jsou 

vybaveny sloţky integrovaného záchranného systému, ministerstva, ústřední správní 

úřady, správní úřady s krajskou působností nebo působností ve správních obvodech obcí 

s rozšířenou působností, orgány kraje, orgány obcí a další orgány či právnické osoby. 

Rozhodnutí o přidání telefonního čísla do skupiny přednostního volání má v kompetenci 

MV – GŘ HZS ČR.  

Další moţností vyuţití mobilní telefonie je prostřednictvím AMDS. Jedná se 

o Systém automatického vyrozumění, který je plně automatický. V případě potřeby obvolá 

v poţadovaném čase stanovenou skupinu osob (telefonních čísel) a přehraje jim nahranou 

zprávu. Systém AMDS disponuje v současné době 30 výstupními kanály. V reálné situaci 

pak systém obvolává 30 adresátů a ostatní čekají ve frontě, aţ se kanál uvolní. Kanál se 

uvolní aţ po doručení zprávy nebo aţ ve chvíli, kdy se nedovolá. V případě, ţe se systém 

nedovolá, je hovor ukončen a po 15 vteřinách ho zkouší zopakovat. Ve chvíli, kdy se ani 

napodruhé nedovolá, se hovor ukončuje a kanál se poskytne na hovor s dalším účastníkem 

v pořadí. Systém je navíc oproti SMS zprávám obousměrný. Vyrozumívaná osoba po 

ukončení zprávy stiskne na klávesnici jedničku a tím potvrdí úspěšné přijetí zprávy. 

Následně si můţe pracovník KOPIS HZS zkontrolovat seznam osob, které byly 

vyrozuměny a které zprávu nepotvrdily, nebo jim nebyla doručena. AMDS je ke svolávání 

jednotek SDH obcí, vyrozumívání Krizového štábu kraje a obcí s rozšířenou působností 

vyuţíván spolehlivě v Jčk jiţ 5 let. Elektrické napájení systému je zajištěno z UPS a dále 

z dieselgenerátorů v rámci zajištění chodu pracoviště KOPIS HZS. Na ţádost vedoucího 

operačního střediska můţe přejít systém do reţimu krizové komunikace. Zprávy jsou poté 

zasílány příjemcům přednostně.  

Poslední moţností mobilní telefonie je zasílání SMS. Tato funkce je velice podobná 

systému AMDS, ale nemá moţnost zpětné vazby o úspěšném doručení zprávy. Navíc je 

SMS zpráva omezena pouze na psanou formu. 

Intranet HZS 

Sluţby intranetu probíhají na datové síti zřizované Ministerstvem vnitra. Zřizovatel 

si zajišťuje chod sítě z vlastních prostředků nezávisle na veřejných sítích. V rámci KOPIS 

HZS v Českých Budějovicích je napojení na intranet provedeno od uţivatele datovým 

kabelem na střechu budovy, odtud vede mikrovlnné pojítko na centrální vysílač. Z vysílače 

je dále do sítě Ministerstva vnitra napojeno optickým kabelem. Dostupnost intranetových 
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sluţeb HZS při mimořádné události je ovlivněna chodem celého pracoviště KOPIS HZS 

a fungováním centrálního vysílače. 

Videokonference 

Videokonference probíhá na datové síti Ministerstva vnitra a v současnosti pro ni 

nelze vyuţít veřejnou datovou síť. Komunikace je omezena pouze na subjekty napojené 

na síť. Videokonferenčním vybavením disponují všechna KOPIS HZS v rámci České 

republiky a samozřejmě i OPIS GŘ HZS. Dále je, v rámci řešení mimořádných událostí 

v Jčk, připojen Krizový štáb kraje. Propojení s jadernou elektrárnou není v současné době 

v plánu. 

Satelitní telefon 

Satelitní telefon je na KOPIS HZS veden pouze jako záloţní moţnost spojení, 

nepředpokládá se jeho další vyuţití. 

Izolované lokální sítě podílejících se subsložek 

KOPIS HZS České Budějovice disponuje pouze izolovanou datovou sítí 

s elektrárnou Temelín. Dostupnost sluţby není ovlivňována provozem jiných sítí. Skrze 

izolovanou lokální síť probíhá datová komunikace prostřednictvím e-mailu, jedná se 

o napojení na intranet HZS. 

6.3 Postupy pro činnosti varování a vyrozumění 

Činnosti KOPIS HZS pro vyrozumění o mimořádné události jsou souhrnně 

uvedeny v tabulce č. 2. Dále jiţ budeme pracovat pouze s postupy a činnostmi 

souvisejícími s mimořádnými událostmi 3. stupně. V příloze F je uvedeno schéma postupu 

KOPIS HZS Jčk při vyrozumění o mimořádné události 3. stupně, která se stala na jaderné 

elektrárně Temelín. 
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Tabulka č. 2: Vyrozumění o mimořádné události v jaderné elektrárně [10] 

stupeň MU 
způsob 

vyrozumění 
kdo je vyrozuměn časový interval 

mimořádná 

událost 1. stupně 
oznámení SÚJB 

bezodkladně, 

nejpozději do 24 hodin 

od zjištění mimořádné 

události 

mimořádná 

událost 2. stupně 

oznámení SÚJB 
bezodkladně, 

nejpozději do 4 hodin 

od zjištění mimořádné 

události 

vyrozumění cestou 

KOPIS HZS 

Jihočeský kraj (hejtman),    

dotčené obce s rozšířenou 

působností v ZHP, 

základní sloţky IZS 

mimořádná 

událost 3. stupně 

oznámení SÚJB 

neprodleně 

vyrozumění cestou 

KOPIS HZS 

Jihočeský kraj (hejtman).    

obce s rozšířenou 

působností, 

dotčené obce v ZHP, 

zasahující sloţky IZS,   

dotčené orgány 

varování cestou 

KOPIS HZS 
obyvatelstvo v ZHP 

 

6.3.1 Postup pro přijetí a zpracování zprávy o vzniku mimořádné události 3. stupně 

Stejně jako elektrárna, tak i krajské operační a informační středisko, má zpracované 

postupy pro přijetí zprávy o mimořádné události, která se stala na jaderné elektrárně. 

Vyrozumění se na KOPIS sděluje buď prostřednictvím e-mailové zprávy, nebo 

telefonicky. Jako záloţní prvek je k dispozici fax. Informace o dalším průběhu mimořádné 

události se sdělují prostřednictvím e-mailu. 

Přijetí telefonické zprávy 

Po přijetí telefonické zprávy musí proběhnout její ověření zpětným voláním. 

Následně je zpráva zaloţena jako událost do integrovaného systému výjezdu s přiřazením 

kódu OMU. Dále musí proběhnout neprodlené telefonické vyrozumění:  

 řídícího důstojníka, 

 ředitele HZS Jčk, popřípadě zástupce vedení,  

 hejtmana Jčk,  

 OPIS GŘ HZS. 

Neprodleně se vyrozumí starostové obcí s rozšířenou působností. Vyrozumění 

probíhá pomocí systému automatického vyrozumění (AMDS) a současně zasláním SMS, 
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popřípadě telefonicky. Na operačním důstojníkovi je rozhodnutí o posílení směny 

a informování tiskového/é mluvčí. Následně se vyčkává na další informace z jaderné 

elektrárny, které přijdou ve formě formuláře. 

Přijetí zprávy ve formě formuláře 

Informace o vzniku mimořádné události 3. stupně můţe proběhnout dvěma 

způsoby. V první řadě se jedná o vyrozumění o prvotním oznámení o vzniku mimořádné 

události a v druhém případě se jedná o vyrozumění o následném vzniku mimořádné 

události. Zprávy se liší svým obsahem. Po přijetí následuje její ověření a to telefonickou 

formou. Z elektrárny je vznesen dotaz na přijetí a čitelnost doručené zprávy e-mailem, 

popřípadě faxem. 

Neprodleně po ověření a potvrzení převzetí zprávy se vyrozumí hejtman kraje, 

starostové obcí s rozšířenou působností a OPIS GŘ HZS. Zpráva se zasílá faxem 

nebo e mailem a vyţaduje se potvrzení o přijetí. Po potvrzení o doručení všech odeslaných 

zpráv se informace o doručení odesílá na jadernou elektrárnu. Posledním úkonem je 

vyhlášení zvláštního stupně poplachu, na který navazuje vyrozumění dalších sloţek 

integrovaného záchranného systému. 

Mezi tyto sloţky patří: 

 Policie České republiky krajské operační středisko, 

 Zdravotnická záchranná sluţba Jčk krajské operační středisko, 

 starostové obcí v zóně havarijního plánování jaderné elektrárny, 

 Armáda České republiky cestou GŘ HZS ČR, 

 Zváţit nasazení Záchranného útvaru HZS Hlučín – cestou GŘ HZS 

ČR 

 KOPIS HZS krajů, které se budou podílet na dekontaminaci, 

 Povodí Vltavy, závod Horní Vltava, 

 Správa a údrţba silnic Jihočeského kraje, 

 České dráhy, a.s. Ústřední dispečer, GŘ Praha, 

 Vyrozumět, zpohotovit smluvně zajištěné dopravce, 

 Vyrozumět, zpohotovit JSDHO, 

 Krajská veterinární správa, 

 Krajská hygienická správa, 

 Státní zemědělská a potravinářská inspekce, 
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 Krajský úřad Jihočeského kraje, 

 Státní rostlinolékařská správa. 

6.3.2 Postup pro varování obyvatelstva 

Varování obyvatelstva se provádí pouze na pokyn jaderné elektrárny. Poţadavek 

probíhá telefonickou formou a vyţaduje spuštění sirén v zóně havarijního plánování. 

Schéma postupu pro varování obyvatelstva prostřednictvím KOPIS HZS je uveden na 

obrázku č. 13.  

Následně se poţaduje odvysílání tísňových relací v televizi a rozhlase. Smluvně je 

zajištěno odvysílání, v rámci jaderné elektrárny Temelín, v následujících médiích: 

 Česká televize, 

 Český rozhlas Radioţurnál, 

 Český rozhlas České Budějovice, 

 Hit rádio Faktor. 

  

 

 
Obrázek č. 13: Varování obyvatelstva při vyhlášení mimořádné události 3. stupně přes 

KOPIS HZS. 
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6.3.3 Komunikace KOPIS HZS s krizovými štáby 

Jedním ze základních úkolů KOPIS HZS, je zajistit nepřetrţitou podporu činnosti 

krizovým štábům a výměnu informací z míst mimořádné události do krizového štábu 

a mezi krizovými štáby. V této souvislosti musí zajistit komunikaci i v případech, kdy 

nefunguje veřejná telefonní síť nebo elektrická rozvodná síť. 

Obsahem předávaných informací cestou KOPIS HZS na kraje (krizové štáby krajů) 

nebo obce (krizové štáby určených obcí) jsou zejména: 

 upozornění a výstrahy na moţný výskyt závaţných mimořádných 

událostí, 

 informace o vzniku a vývoji závaţných mimořádných událostí, 

 informace o spuštění varovacího systému, včetně doplňkových 

informací, 

 informace o vyhlášení ústřední koordinace záchranných 

a likvidačních prací, 

 informace o vyhlášení krizových stavů včetně informací o činnosti 

krizových orgánů, 

 nabídky pomoci z vyšší úrovně, 

 poţadavky na informace pro vyšší úroveň. 

6.3.4 Komunikace KOPIS HZS s jadernou elektrárnou 

Komunikace mezi KOPIS HZS a jadernou elektrárnou probíhá jak verbálně, tak 

posíláním dat ve formě formulářů.  

Verbální komunikace: 

 vyrozumění o mimořádné události, 

 zpětné ověření správnosti zprávy, 

 poţadavek na spuštění sirén, 

 pokyn k vyţádání odvysílání tísňových relací v médiích, 

 spojení zasahujících sloţek v místě mimořádné události,  

 poţadavky na síly a prostředky. 

Datová komunikace: 

 formulář o vzniku mimořádné události, 

 formulář o dalším průběhu mimořádné události. 
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Verbální komunikace mezi KOPIS HZS a HŘS probíhá podle předem stanovených 

navěštění. Text navěštění je v rámci HŘS řešen v zásahových instrukcích pro kaţdou 

funkci havarijního štábu zvlášť. V KOPIS HZS jsou navěštění součástí „Svazku č.23 

dokumentace KOPIS“.  [13] 

Díky zapůjčené radiostanici MATRA jsou zasahující sloţky jaderné elektrárny 

ve spojení se zasahujícími sloţkami HZS kraje. 

Obsahem datové komunikace ve formě formulářů jsou data o klasifikaci 

mimořádné události, údaje o únicích radioaktivity, meteorologické situaci a ochranných 

opatření pro obyvatelstvo.  

6.3.5 Komunikace mezi KOPIS HZS a OPIS GŘ HZS 

Komunikace probíhá přes pevnou telefonní síť, mobilní telefony, vnitřní telefonní 

síť, fax a datovou síť v podobě e-mailů a videokonference. Na OPIS GŘ HZS se odesílají 

veškeré informace, které KOPIS HZS získá, ať uţ ze svých zdrojů nebo vyrozuměním 

od ostatních orgánů. V případě mimořádné události 3. stupně bude OPIS GŘ HZS v roli 

ústředního orgánu koordinující síly a prostředku z národní úrovně. 

6.4 Postup při poskytování informací – tiskové zprávy a konference 

Postup při poskytování informací řeší plán konkrétních činností, který je součástí 

vnějšího havarijního plánu. V návaznosti na vznik mimořádné události je sestavena tisková 

skupina, jejíţ součástí je i mluvčí HZS ve funkci zástupce vedoucího tiskové skupiny. Dále 

jsou zastoupeni mluvčí policie ČR, zdravotnické záchranné sluţby, krajského úřadu a ČEZ. 

Tisková skupina připravuje následné informace pro obyvatelstvo i média 

a zprostředkovává kontakt se zástupci hromadných informačních prostředků. Tiskové 

zprávy připravené jednotlivými sloţkami se budou setkávat u vedoucího tiskové skupiny, 

který zajistí následnou prezentaci. [10] 

6.5 Aktuální stav pracoviště KOPIS HZS Jihočeského kraje 

Pracoviště KOPIS HZS Jihočeského kraje se nachází v Českých Budějovicích 

na krajském ředitelství HZS, cca 24 km vzdušnou čarou od jaderné elektrárny Temelín. 

Pracoviště je situováno v objektu bývalých kasáren, v husté zástavbě. Samotné pracoviště 

je umístěno ve 3. nadzemním podlaţí. Pracoviště není chráněno proti vnějšímu vlivu 
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prostředí a není moţné ho izolovat. Jeho dlouhodobý provoz zajištují hlavní a záloţní 

dieselgenerátor, viz obrázek č. 14. 

 
Obrázek č. 14: Hlavní dieselgenerátor. 
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7. Hodnocení aktuálního stavu komunikačních prostředků a pracovišť 

Níţe budou zhodnoceny aktuálně implementované komunikační prostředky 

a zabezpečení pracoviště, z hlediska odolnosti vůči vnějším vlivům.  Na závěr bude 

vyhodnocena doba samostatného provozu komunikačních prostředků při ztrátě 

standardního elektrického napájení. 

7.1 Hodnocení komunikačních prostředků a pracoviště HŘS 

Jaderná elektrárna Temelín disponuje velkou škálou komunikačních prostředků, 

které jsou na sobě nezávislé. Drtivá většina jich je ale závislá na elektrickém napájení. 

Nově má elektrárna vybudován alternativní prvek komunikace prostřednictvím polních 

telefonů, které nepotřebují elektrické napájení a zároveň zajišťují dlouhodobý provoz 

v rámci své lokality. Pro komunikaci s vnějším okolím elektrárna bohuţel podobný prvek 

zatím nemá a vybudování v dohledné době je spíše nepravděpodobné. Dalším velkým 

nedostatkem je odolnost proti seizmické události. Kritériem seizmické odolnosti opět 

prochází polní telefon a navíc, v rámci komunikace s vnějším okolím, satelitní telefon. 

Radiové a telefonní sítě jsou oproti tomu ohroţeny zejména umístěním ústředen 

v neseizmicky odolných objektech. Dispečerská hovorová zařízení, respektive jejich 

kombinace s koncovým zařízením DUHA, je sice poměrně robustní systém, ale i zde jsou 

vnější propoje vedeny v neseizmicky odolných kabelových ţlabech.  V případě mimořádné 

události pak nastává problém zejména v komunikaci mezi HŘS, blokovými/nouzovými 

dozornami a krytem pod provozní budovou. 

Odolnost pracoviště HŘS a záloţního pracoviště LRKO je pro potřeby řešení 

mimořádných událostí i nadprojektových událostí dostačující. Pracoviště HŘS lze izolovat 

od okolního prostředí a zajistit jeho elektrické napájení nejméně na 72 hodin. Systém 

střídání personálu a zajištění stravy a nápojů pro zasahující personál je zaveden a splňuje 

základní poţadavky na provoz.  

7.2 Hodnocení po havárii ve Fukushimě Daiči  

V souvislosti s havárií ve Fukushimě Daiči byly po celém světě nastartovány 

procesy zkoumající odolnost, bezpečnost a havarijní připravenost všech jaderných zařízení. 

Z těchto procesů a zkoumání vznikly zprávy, které dávají za úkol provozovatelům 
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jaderných zařízení, zvýšit bezpečnost v identifikovaných oblastech. Jednou z oblastí 

se stala právě komunikace v rámci řízení zásahu a systému varování a vyrozumění. 

Stress testy  

Na základě stress testů bylo poţadováno zvýšení odolnosti komunikačních 

prostředků mezi hlavními centry realizujícími základní činnosti v případě vzniku 

mimořádné události, spojené s úplnou ztrátou elektrického napájení. Jednou z příčin můţe 

být i seizmická událost, vůči které není zcela odolný ani jeden komunikační prostředek. 

Z hlediska jaderné elektrárny Temelín se jedná o komunikaci mezi HŘS, 

blokovými/nouzovými dozornami a krytem pod provozní budovou. [14] 

Národní akční plán 

V rámci České republiky vznikl tzv. Akční plán, který označil několik oblastí pro 

řešení nedostatků během mimořádných událostíMU. Jednou z těchto oblastí je opět i oblast 

komunikace. Jedná se o realizace alternativních prostředků pro vnitřní a vnější 

komunikaci, vyrozumění a varování zaměstnanců a obyvatelstva při ztrátě stávající 

infrastruktury. Akční plán dále upozorňuje na zlepšení monitorování radiační situace a 

zajištění komunikačních systémů dodatečnou diverzifikací / redundancí. [15] 

WANO 

Na havárii ve Fukushimě samozřejmě reagovala i mezinárodní organizace WANO, 

sdruţující všechny provozovatele jaderných zařízení. V souvislosti s významnými 

provozními zkušenostmi (událostmi) vydává organizace WANO hodnotící zprávy 

z provozních zkušeností, tzv. SOER. Součástí zprávy je soubor doporučení, která by měla 

jaderná elektrárna zapracovat do svého systému. Nově se tento soubor doporučení 

od provozovatelů jaderných zařízení striktně vyţaduje při kontrolách, které probíhají 

v předem stanovených intervalech. Doporučení 4 z hodnotící zprávy WANO SOER 2011-4 

opět poukazuje na nedostatečné zajištění komunikačních zařízení vhodných pro potřeby 

vnitřní i vnější komunikace, během rozšířené ztráty elektrického napájení. Přesné znění 

doporučení 4 je následující:  

Připravte prostředky komunikace se zaměstnanci havarijní odezvy po dobu rozšířené ztráty 

napájení. Pro posouzení potřebné komunikační strategie předpokládejte, že není 
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k dispozici síťové napájení buněk či jiných komunikačních infrastruktur ve vzdálenosti do 

40 kilometrů (25 mil) od lokality. 

Většina dnešních jaderných elektráren má rezervu minimálně čtyř hodin pro 

zmírnění stavu úplného výpadku elektrárny. V mnoha případech se elektrárny při 

zmírňování úplného výpadku spoléhají na SBO dieselgenerátory, plynové turbíny či síťové 

napájení z jiných vnitřních zdrojů. Současné řešení ztráty síťového napájení je velice 

rozsáhlé a je jen velmi malá pravděpodobnost scénáře události, která by byla nad rámec 

moţností současného řešení. Z druhého pohledu je třeba konstatovat, ţe zajištění síťového 

napájení se týká v drtivé většině zařízení, které plní funkci přímého, nebo nepřímého 

chlazení aktivní zóny reaktoru, která je v případě výpadku napájení nejvíce ohroţena a její 

poškození má za následek havárii velkého rozsahu. [16] 

Havarijní cvičení 

Další způsob zjišťování nedostatků v oblastech havarijní připravenosti je 

pomocí havarijních cvičení, které několikrát do roka elektrárna pořádá ve svém areálu a 

blízkém okolí. Jednou za čtyři roky je navíc realizováno velké cvičení se zapojením 

Vnějšího havarijního plánu a tedy procvičení součinnosti s integrovaným záchranným 

systémem, orgány státní správy a také armády. Poslední takové cvičení proběhlo v roce 

2013, v elektrárně Dukovany, pod názvem „ZÓNA 2013“. Vzhledem k provázanosti obou 

elektráren jsou výsledky cvičení implementovány i na druhou lokalitu (JE Temelín). 

Výsledky cvičení opět poukazují na drobné nedostatky v zajištění komunikace jak v rámci 

elektrárny, tak při komunikaci s vnějším okolím.  Dále se v hodnocení cvičení jiţ uvaţuje 

s moţností vyuţít moderní dostupné technologie v podobě chytrých telefonů a následně 

vyuţití sociálních sítí. [17] 

7.3 Hodnocení komunikačních prostředků a pracoviště KOPIS HZS 

Stejně jako jaderná elektrárna, tak i KOPIS HZS disponuje širokou škálou 

komunikačních prostředků, které jsou na sobě nezávislé. V obou případech však najdeme 

závislost jejich komunikace na elektrickém napájení a pozemní infrastruktuře.  

Vzhledem k nezávislosti na pozemní infrastruktuře, se důleţitým záloţním prvkem 

komunikace KOPIS HZS, stal satelitní telefon. Díky  instalaci dvou nových 

dieselgenerátorů, je pracovišti zajištěno dlouhodobé externí napájení. Provoz a údrţba 
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dieselgenerátorů však není funkčně řešena, dieselgenerátory jsou navíc umístěny 

v neseizmicky odolných prostorách. 

Samotné pracoviště není vybaveno filtrovantilací a izolace pracoviště není moţná 

z důvodu umístění oken v obvodovém zdivu. Budova Hasičského záchranného sboru, kde 

je KOPIS HZS umístěn, je velice robustní, ale neuvaţovalo se o seizmické odolnosti. 

Dle analýzy interoperability operačního řízení základních sloţek integrovaného 

záchranného systému, která analyzuje a určuje standard operačních středisek, 

se o seizmické odolnosti pracovišť KOPIS HZS do budoucna neuvaţuje. V případě vzniku 

mimořádné události dlouhodobého charakteru, díky které je zničena veškerá infrastruktura, 

není systémově řešeno střídání směn personálu. Dále chybí zajištění stravy a nápojů pro 

slouţící personál a odpočinková místa pro střídající personál. Výše zmíněné činnosti jsou 

uvaţovány řešit operativně. 

7.4 Hodnocení z hlediska dlouhodobého provozu 

Výčet všech dostupných komunikačních prostředků s uvedením spojení je načrtnut 

v tabulce č. 3 (str.51). Jednotlivé komunikační prostředky jsou následně zaneseny do grafů 

č. 1 a č. 2 a vyhodnoceny z hlediska délky moţného pouţití, souvisejícího s elektrickým 

napájením. Grafy jsou zpracovány a vyhodnoceny zvlášť pro jadernou elektrárnu a KOPIS 

HZS.  
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Graf č. 1: Délka zajištěného napájení komunikačních prostředků HŘS. 

 

Z grafu č. 1 vyplívají celkem tři výsledky označené t1 – t3. Výsledky nám popisují 

tři časové hodnoty, ve kterých nám končí některý z uvedených komunikačních prostředků. 

Výsledky jsou relevantní pouze za podmínek, ţe realizované spojení vně elektrárny je plně 

funkční. Elektrárna totiţ nemá další moţnosti v zabezpečení přenosové sítě právě mimo 

elektrárnu. 

Čas t1 udává hodnotu 8 hodin. V tomto čase končí komunikační prostředky, za 

předpokladu plného vyuţití. Z hlediska zasahujících skupin jde o velice váţný problém. 

Jako jediné komunikační zařízení v provozu pak zůstává síť MDZ. V případě seizmické 

události lze obejít přímou komunikaci s HŘS přes blokovou dozornu. Zasahující personál 

se přes MDZ spojí s blokovou dozornou a ta se následně spojí přes polní telefon s HŘS. 

Další důleţitou ztrátou je ztráta standardní pevné telefonní sítě. Ta je sice zálohovaná, ale i 

přesto tvoří důleţitou komunikační cestu.  

Hodnota t2 protíná časovou osu v čase 72 hodin. Do této doby jsou v provozu 

všechna zařízení s externím napájením pomocí dieselgenerátorů. V případě, ţe nebudeme 

řešit další provoz na dieselgenerátory a do této doby nedojde k obnovení standardního 
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napájení, hrozí úplná ztráta napájení většiny komunikačních prostředků. V první řadě se 

ztratí veškerá komunikace se zásahovými skupinami a dále se ukončí spojení pomocí 

datových linek, faxu, internetu, datové sítě MV a satelitních telefonů. V tuto chvíli nejsme 

schopni zasílat zprávy o dalším průběhu mimořádné události. Dále nejsou dostupné 

informace o meteorologické situaci a hlavně není moţné spustit systém varování 

obyvatelstva z jaderné elektrárny.  

Čas t3 je hodnota v čase 80 hodin po ztrátě napájení. Od této chvíle komunikujeme, 

v rámci elektrárny, pouze přes polní telefony a v případě vnější komunikace, pouze přes 

přímou telefonní linku, která je napájena z ústředny O2. Komunikace se SÚJB je nadále 

moţná uţ jen prostřednictvím KOPIS HZS. 
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Graf č. 2: Délka zajištěného napájení komunikačních prostředků KOPIS HZS. 

 

Zajištění napájení na pracovišti KOPIS HZS je velice kvalitně uzpůsobeno 

na dlouhodobý provoz s mnoţstvím záloţních prvků. Většina prvků komunikace je 

zajištěna na téměř nepřetrţitý provoz. V tomto ohledu je na tom pracoviště KOPIS HZS 

podstatně lépe neţ HŘS. Současný stav se předpokládá za podmínek, při kterých nebylo 

narušeno ţádné komunikační vedení mimo KOPIS HZS. Hasičská stanice disponuje nádrţí 

na 5.000 litrů pohonných hmot, kterými je moţno oba dieselgenerátory zajišťující provoz, 
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neustále doplňovat. Ztráta mobilní telefonie se předpokládá pouze u zasahujícího 

personálu. Mobilní telefonie na pracovišti KOPIS HZS bude v provozu po celou dobu 

fungování pracoviště. Vyuţití digitální sítě PEGAS u zasahujícího personálu po dobu 

minimálně 72 hodin, je zajištěno sluţbou speciálního vozu, který zásobuje zasahující 

personál náhradními radiostanicemi a dobíjí vybyté radiostanice. Se ztrátou digitální sítě 

PEGAS se předpokládá po uplynutí 72 hodin. Provoz sítě v Jihočeském kraji zajišťuje 

Policie České republiky ve své budově sídlící na opačném konci města. HZS nemá vliv na 

provoz a zajištění sítě.  

7.5 Vydávání tiskových zpráv a pořádání tiskových konferencí 

Na základě uvedených kapitol: 3.3.3 Postup pro vydávání tiskových zpráv 

a 4.4 Postup při poskytování informací – tiskové zprávy a konference, je patrný nesoulad 

obou zavedených postupů. K vydávání tiskových zpráv a pořádání tiskových konferencí 

přistupují Krizový štáb kraje a jaderná elektrárna Temelín rozdílným způsobem. Ani jeden 

ze způsobů není špatný, ale bude důleţité oba postupy sjednotit. 
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8. Srovnání havarijní připravenosti s Ontario power generation - Kanada 

Zajištění havarijní připravenosti na Ontario power generation, je ve srovnání 

s havarijní připraveností jaderných elektráren v České republice, v některých ohledech, 

značně rozdílné. Organizace havarijní odezvy jsou jinak uzpůsobeny a mají rozdílné 

pravomoci a odpovědnosti. Celkově má kanadský model větší zapojení státních orgánů 

a místních organizací a jen relativně malé, oproti českému modelu, zapojení Hasičského 

záchranného sboru.  

8.1 Organizace havarijní odezvy 

Podpůrné týmy sloţené vţdy ze státních představitelů oblasti, zástupců elektrárny 

a dalších zástupců organizací, mají rozsáhlou odpovědnost a pravomoc ve věcech přímého 

vypořádání se s mimořádnou událostí.  

Základní podpůrné organizace: 

Obecní podpůrné středisko - POC  

Je sloţeno ze zástupců oblastní státní správy a zástupců jaderné elektrárny 

s technickými znalostmi o provozovaných blocích. Středisko je situováno mimo ohroţení 

mimořádnou událostí vzniklou v jaderné elektrárně, v Torontu. Středisko je on-line 

připojeno k informačnímu serveru elektrárny a neustále zpracovává data o průběhu 

mimořádné události a následně vydává opatření na ochranu obyvatelstva. V průběhu 

události je v úzkém kontaktu s funkcí Resource Manager Deployment (obdoba logistika), 

který poskytuje informace širšího charakteru. Další informace do POC proudí od 

průzkumných týmů z blízkého okolí elektrárny. Tento systém je velice propracovaný, ale 

při zapojení státních úředníků, v počátku jen málo znalých s problematikou jaderných 

elektráren, je třeba klást velký důraz na školení a cvičení mimořádných událostí. Ontario 

power generation finančně zajišťuje fungování POC, vybavuje ho potřebnou počítačovou 

technikou, komunikační technikou, dokumenty a postupy pro zdolávání mimořádných 

událostí a organizuje školení a výcvik. 

Obecní a regionální středisko (MOC a ROC) 

Je tvořeno zástupci havarijního plánování, údrţby silnic, sociálních sluţeb, hasičů, 

policie a lékařské sluţby. Tato střediska mají odpovědnost za realizaci ochranných opatření 

pro obyvatelstvo v zóně havarijního plánování. Ontario power generation má v tomto 
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středisku svého zástupce, který mu interpretuje informace z jaderné elektrárny z hlediska 

radiační situace. Technické údaje o stavu zařízení se středisku nepředávají. 

Středisko monitorování a dekontaminace (RC) 

Orgán středisek MOC a ROC provádí měření radiační situace v okolí elektrárny 

a zajišťuje dekontaminaci osob a prostředků. S MOC a ROC komunikuje přenosnými 

telefony a radiostanicemi. 

Lokální media centra (LMC) 

Jsou umístěna v těsné blízkosti elektrárny a mají za úkol šíření relevantních 

informací do médií při nouzových stavech (mimořádných událostech). Jsou aktivovány 

neprodleně po vzniku mimořádné události. 

Společné informační centrum (JIC) 

Centrum zřizuje místní státní správa, Ontario power generation poskytuje personál. 

Centrum vydává tiskové zprávy a pořádá tiskové konference. Je zřízeno cca 10 km od 

jaderné elektrárny. Celkově funguje obdobně jako česká forma havarijního informačního 

střediska (HIS). [9] 

8.2 Vyrozumění o mimořádné události 

Systém vyrozumění je postaven na řádné klasifikaci události, na jejímţ základě je 

určen stupeň mimořádné události. V první fázi jde o klasifikaci, zdali se jedná o radiační, 

nebo neradiační událost. V případě moţného ohroţení zaměstnanců nebo obyvatelstva 

a ţivotního prostředí se svolává okamţitě Emergency Response organizace, obdoba 

havarijního štábu. Následuje varování zaměstnanců elektrárny a to třemi různými tóny 

sirény. Ve druhé fázi dochází k vyrozumění orgánů státní správy. Vyrozumění probíhá na 

základě doplňování do předem zpracované matice, na jejímţ konci se vybere ze seznamu 

předem vytvořená zpráva, která se zasílá. Vyrozumění probíhá nejpozději do patnácti 

minut. Ve třetí fázi se vyrozumí všechny ostatní orgány státní správy a organizace 

podílející se na likvidaci mimořádné události. K vyrozumění musí dojít nejpozději do 

třiceti minut od vyhlášení mimořádné události. 
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8.3 Vydávání tiskových zpráv 

Dle vnitřního havarijního plánu elektrárny se, v rámci provozu jaderného zařízení, 

rozlišují celkem tři typy informačních zpráv: 

1. typ zprávy – informace, které mohou obyvatelstvo zajímat, ale nejsou závaţné 

v daný čas. Zpráva se předává médiím a kopie zprávy se pošle na okolní obce v zóně 

havarijního plánování. 

2. typ zprávy – informace o závaţnější události, kdy byl aktivován vnitřní havarijní 

plán. V tuto chvíli je zřízeno informační centrum a informuje se veřejnost v zóně 

havarijního plánování a média. 

3. typ zprávy – informační centrum fungující při mimořádné události nezaniká 

jejím vyřešením. Po jejím ukončení pokračuje dále ve své činnosti a informuje 

obyvatelstvo o dalším postupu nápravy. Veřejnosti je tak dána moţnost se na mimořádnou 

událost dotazovat, aby ji lépe porozuměla. 

8.4 Komunikační prostředky 

Technické prostředky pro komunikaci jsou identické s pouţitým českým modelem, 

rozdíl je pouze v technickém provedení. Jelikoţ je Ontario power generation společností 

provozující starší reaktorové bloky, nedosahují některé stavby dostatečné seizmické 

odolnosti, které se vyţadují dnes, a tím se odolnost komunikační infrastruktury značně 

sniţuje. Po havárii ve Fukushimě se však pohled na řešení mimořádných událostí změnil a 

i jaderné elektrárny v Ontariu prochází značnou rekonstrukcí.  

Hlavní střediska havarijní odezvy na mimořádné události jsou vybavena pevnými 

telefonními sítěmi, radiostanicemi pevnými i přenosnými, faxy a osobními počítači 

s internetovým připojením. Ostatní podpůrná střediska jsou taktéţ vybavena pevnou 

telefonní komunikací, faxy a radiostanicemi. Elektrárna je připojena na veřejnou telefonní 

síť pomocí pobočné telefonní ústředny, která zabezpečuje primární telefonní spojení. 

Záloţním komunikačním prostředkem je externí připojení přenosného kufru přímo na 

telefonní síť. Dalším prostředkem komunikace jsou mobilní telefony. V případě výpadku 

telefonní sítě je k dispozici radiokomunikační systém se třemi vyhrazenými kmitočty. 

Zásahová a monitorovací vozidla jsou vybavena přenosnými radiostanicemi. Funkčnost 

všech systémů je pravidelně kontrolována spojením mezi jednotlivými středisky a 

havarijním štábem. 
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8.5 Smluvně zajištěná pomoc pro řešení mimořádné události 

Dalším rozdílným přístupem je smluvní zapojení dalších státních orgánů a 

organizací do řízení mimořádné události. Oproti českému modelu má kanadský k dispozici 

téměř dvakrát tolik organizací, které mohou přispět k likvidaci mimořádné události. 

Ontario power generation vyuţívá nad rámec standardních orgánů (hasičský záchranný 

sbor, zdravotnická záchranná sluţba) další orgány či organizace, disponující jak silami a 

prostředky, tak odborným poradenstvím, z hlediska likvidace mimořádných událostí: 

CANDU Owners Group – společnost provozující identické reaktory, 

ECOM - Ústav jaderných elektráren, 

ZENIT - 24 - hodinová pomoc při mimořádných událostech, 

Emergency Response Centre v Atlantě, 

Atomic Energy of Canada - inţenýrská a technická podpora, 

COG – podpora od ostatních kanadských elektráren, 

FEMA - agentura krizového řízení, 

US Department of Energy – sluţby na úrovni státu, 

MAAE - Mezinárodní agentury pro atomovou energii. 
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9. Návrh koncepce nového řešení komunikace 

Elektrárna bude v první řadě směřovat své finanční prostředky do posílení 

bezpečnosti stávající komunikační infrastruktury. Z výše uvedených informací vyplývá 

nutnost zodolnění všech kabelových vedení na seizmicky odolné na míru výpočtového 

maxima. S tím samozřejmě souvisí i zodolnění staveb, které nesplňují seizmickou odolnost 

a jsou v nich umístěny důleţité komunikační prostředky. Dále je nutné zajištění 

dlouhodobého provozu komunikačních prostředků, v případě úplné ztráty napájení, na 

dobu minimálně 72 hodin. Obecně budeme počítat s tím, ţe 72 hodin je čas potřebný 

k obnovení infrastruktury územního celku a tedy i moţnosti pomoci elektrárně z vnějšku.  

Koncepce řešení komunikace musí vycházet z několika stavebních kamenů. Prvním 

stavebním kamenem je komunikace v rámci elektrárny. Bez informací o stavu zařízení 

a moţnosti koordinace zásahu v místě události, není reálné se s mimořádnou událostí 

vypořádat. Druhým stavebním kamenem je komunikace elektrárny s KOPIS HZS 

příslušného kraje. Komunikační kanál mezi KOPIS HZS a elektrárnou je zásadní pro 

varování a vyrozumění, ale také pro vyţádání pomoci z vnějšku. Třetím stavebním 

kamenem je komunikace s ústředními orgány, které koordinují nasazení všech dostupných 

sil a prostředků pro vypořádání se s mimořádnou událostí. Ústřední koordinací je myšleno 

OPIS GŘ HZS a krizový štáb společnosti ČEZ, a.s., který bude mít nové pravomoci a 

odpovědnosti. 

Stavební prvky koncepce musí splňovat vysoký standard bezpečnosti a 

spolehlivosti. I přes to je nutné jednotlivé prvky zálohovat. Z hlediska zajištění bezpečnosti 

jaderných elektráren je nově pouţíván trend navrhování jednak záloţního, ale navíc i 

alternativního řešení, jako 3. úrovně řešení mimořádné události. Alternativní řešení 

nedokáţe splnit komfort hlavního, popřípadě záloţního řešení, ale musí splňovat základní 

poţadavky na provoz a funkčnost.  

Nejnákladnější částí zajištění komunikace je vytvoření zázemí s odpovídajícími 

technickými prostředky, vybavením pro dlouhodobý provoz nejen zařízení, ale i personálu 

a zejména zajištění bezpečnosti a spolehlivosti celého prostoru. Na elektrárně je k tomuto 

účelu vybudováno HŘS a jako záloţní pracoviště je uzpůsobeno LRKO v Českých 

Budějovicích. Alternativní řešení, při úplné ztrátě stávající infrastruktury, není momentálně 

řešeno. 
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9.1 Koncepce řešení interní komunikace v rámci elektrárny 

Interní komunikaci lze rozdělit do dvou částí. V první části je třeba zajistit 

komunikaci mezi HŘS a blokovými/nouzovými dozornami. V druhé části je třeba zajistit 

komunikaci mezi HŘS a krytem pod provozní budovou – zasahující skupiny.  

9.1.1 Komunikace HŘS s blokovou/nouzovou dozornou 

Jako základní komunikační prostředek je pouţívána pevná telefonní síť a 

radiostanice. Záloţním prostředkem je dispečerské hovorové zařízení a spojení pomocí 

polních telefonů. Telefonní síť je závislá na elektrické energii a také na nutnosti spojení 

pomocí kabelu. Radiostanice mají stejné poţadavky, ale na rozdíl od pevné telefonní sítě 

potřebují soustavu vyzařovacích kabelů. Po seizmické události by s velkou 

pravděpodobností byly oba komunikační prostředky vyřazeny mimo provoz. Došlo by 

k přerušení telefonních kabelů, popřípadě k přerušení vyzařovacích kabelů. Záloţní prvek 

v podobě dispečerského hovorového zařízení, má jednoznačně nejhorší parametry jak 

z hlediska napájení, tak z hlediska seizmické odolnosti rozvodů mezi objekty elektrárny. 

Polní telefon je pro elektrárnu nové, ale datem výroby nejstarší komunikační zařízení. 

Vedení kabelů je plánováno napojit aţ po vzniku mimořádné události. Polní telefon 

vykazuje nejlepší parametry ve výdrţi na baterii a tedy i zajištění dlouhodobého provozu 

bez vstupu dalšího externího zdroje. Nevýhodou se stává zmíněné nataţení kabelu aţ po 

vzniku mimořádné události. Osoba, která by spojení prováděla, se vystavuje přímému 

vlivu úniku radiace, se kterou se při mimořádné události 3. stupně musí počítat. 

Alternativní prvek v této souvislosti není řešen.  

Přehodnocením záloţních a alternativních prvků by polní telefon přešel do 

kategorie alternativních prostředků komunikace a do záloţních by se umístil satelitní 

telefon. HŘS je jiţ tímto zařízením vybaveno. Technické provedení je realizovatelné 

podobně jako je tomu u HŘS – vyvedení externí antény na volné prostranství. Vzhledem 

k seizmické odolnosti výrobních bloků, můţe být anténa umístěna na plášti budovy. Při 

realizaci satelitního spojení je třeba uvaţovat i o dalších moţnostech vyuţití. V dnešní 

době se rozvíjí přenos dat právě přes satelitní spojení, které by se dalo vyuţít k přenosu 

technologických údajů o stavu výrobního zařízení. Současné satelitní spojení v podobě 

IsatPhone Pro nemá nejlepší parametry v rychlosti přenosu dat, ale realizací nadstavby 

v podobě satelitního terminálu BGAN (Broadband Global Area Network), bude systém 

schopný dodat potřebné údaje v dostatečné kvalitě. BGAN je satelitní terminál určený pro 



63 

 

pouţití na zemi. Přístroj vyuţívá připojení k internetu na sdíleném kanálu s rychlostí aţ 

492 kbit/s. Souhrn nových komunikačních prostředků, rozdělených do úrovní, je znázorněn 

v tabulce č. 4. [18]  

 

Tabulka č. 4: Souhrn komunikačních prostředků. 

Komunikace HŘS s blokovou/nouzovou dozornou 

1. úroveň Základní komunikační prostředek 
a) Pevná telefonní síť 

b) Radiostanice 

2. úroveň Záloţní komunikační prostředek 
a) Satelitní telefon 

b) Dispečerské hovorové zařízení 

3. úroveň Alternativní komunikační prostředek a) Polní telefon  

Dodatkové 

sluţby 
Nadstavba komunikačního prostředku 

Zasílání dat přes satelitní terminál 

BGAN  

 

9.1.2 Komunikaci mezi HŘS a krytem pod provozní budovou – zasahující skupiny 

Jako primární komunikační systém pro zasahující směnový personál byla, 

vzhledem ke své universálnosti, dostupnosti a schopnosti operativního pouţití zasahujícím 

směnovým personálem, stanovena jiţ instalovaná rádiová síť. Systém radiové sítě je 

napájen ze systému zajištěného napájení a navíc je zálohován bateriemi na minimálně 8 

hodin provozu. Vzhledem k pouţité soustavě antén a vyzařovacích kabelů je zajištěna 

dostupnost spojení přes osobní radiostanice prakticky kdekoliv v areálu elektrárny. 

Vzhledem k nově uvaţovaným variantám řešení mimořádných událostí, je třeba systémy 

zodolnit z hlediska napájení osobních radiostanic. Pracoviště krytu pod provozní budovou 

je třeba dovybavit záloţním zdrojem ve formě elektrocentrály, která bude slouţit 

k dobíjení osobních radiostanic. Velkým nedostatkem v robustnosti sítě je umístění 

vnějších vyzařovacích antén a hlavní ústředny v provozní budově, která není odolná vůči 

seizmické události. Při výpadku antény a ústředny, je komunikace v rámci elektrárny 

omezena pouze na přímou viditelnost radiostanic. Nápravným opatřením je zodolnění 

stavební části provozní budovy na výpočtové seizmické maximum. Přemístění hlavní 

ústředny a antény není ekonomicky výhodné. Poblíţ provozní budovy se nenachází 

seizmicky odolná budova a byl by řešen stejný problém.  
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Záloţním prvkem pro operativní komunikaci provozního personálu a zasahujícího 

personálu je síť dispečerských hovorových zařízení MDZ a hlasitý systém DUHA. 

Nedostatkem je jeho odolnost vedení mezi jednotlivými objekty elektrárny. Současné 

propoje jsou vedeny v neseizmicky odolných kanálech a pravděpodobně by u nich došlo 

k poškození. Dále je zařízení omezeno krátkou dobou výdrţe záloţního napájení, které se 

pohybuje okolo dvou hodin. Nápravným opatřením je, stejně jako u radiostanic, zajištění 

elektrického napájení externím zdrojem, nejlépe napojením na stávající externí zdroje pro 

zajištění provozu technologie. Systém DUHA technicky umoţňuje, po drobných úpravách, 

lokální pouţití. V novém návrhu koncepce je třeba systém upravit tak, aby v případě 

poškození propojů mezi budovami, mohl zasahující personál vyuţít systém pro lokální 

komunikaci v rámci jedné budovy, zejména v budovách výrobních bloků. Díky takto 

zajištěné komunikaci lze skrze prostředníka (blokovou/nouzovou dozornu) komunikovat 

s HŘS.  

Spojení HŘS a krytu pod provozní budovou je dále propojeno pevnou telefonní sítí 

a jako alternativní spojení je navrţen polní telefon. Pro snadnější obnovu komunikace bych 

pracoviště krytu vybavil satelitním telefonem, ale tentokrát bych nepřidával satelitní 

terminál BGAN s funkcí pro zasílání dat. Funkce není zapotřebí, jelikoţ poţadavek na 

vyslání zásahové skupiny musí obsahovat potřebná data k maximální ochraně zdraví 

personálu a přesné znění, kam se musí personál dostat a jaké práce bude na místě 

vykonávat. Souhrn nových komunikačních prostředků, rozdělených do úrovní, je 

znázorněn v tabulce č. 5. 

 

Tabulka č. 5: Souhrn komunikačních prostředků. 

Komunikace HŘS s blokovou/nouzovou dozornou 

1. úroveň Základní komunikační prostředek 

Zasahující personál 

Radiostanice 

Spojení s krytem 

Pevná telefonní síť 

2. úroveň Záloţní komunikační prostředek 

Zasahující personál 

a) Dispečerské hovorové zařízení 

b) Hlasitý systém DUHA 

Spojení s krytem 

Satelitní telefon 

3. úroveň Alternativní komunikační prostředek 
Spojení s krytem 

Polní telefon  
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9.1.3 Návrh alternativního pracoviště HŘS 

Koncept alternativního řešení pracoviště HŘS má za cíl udrţet základní komunikaci 

v areálu elektrárny a zajistit komunikaci minimálně s KOPIS HZS. Alternativní přístup 

přichází v úvahu ve chvíli, kdy dojde k úplné ztrátě infrastruktury, úplné ztrátě 

elektrického napájení a v případě ztráty nebo neobyvatelnosti základního a záloţního 

pracoviště HŘS. Variant alternativních pracovišť je několik, ale je třeba důkladně zváţit 

všechny klady a zápory jejich řešení. 

Kontejnerová pracoviště 

Kontejnerová pracoviště jsou dnes v různých modifikacích zpracovávána pro 

armádu, záchranné sloţky nebo i pro firmy, jako montáţní vozy. Jednotlivé kontejnery lze 

mezi sebou spojovat a docílit tak poţadované velikosti pracoviště. Kontejnery jsou 

zpravidla vybaveny elektrocentrálou, zásobou vody a hygienickým zařízením, vše záleţí na 

poţadavcích zadavatele. Armádní kontejnery, pro zajištění spojení, mají integrovaný 

stoţárový vysílač pro radiové spojení, nebo anténu pro satelitní spojení viz obrázek č. 15. 

Nevýhodou kontejneru je jeho hmotnost. Pro transport bude nutné vyuţít těţkých 

nákladních vozidel, která se nemusí vţdy dostat na potřebné místo určení. Letecká varianta 

transportu pomocí vrtulníku je v podmínkách České republiky nereálná z důvodu chybějící 

techniky, která je schopna takto těţký náklad převáţet.  

 

 
Obrázek č. 15: Armádní kontejner určený pro zajištění spojení. 
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Vůz s vybavením 

Model vozu s vybavením pro alternativní spojení se vyuţívá v jaderných 

elektrárnách v Anglii. Jedná se o dodávkový vůz, který slouţí pouze k převozu techniky. 

V případě jeho pouţití se počítá s tím, ţe se vůz dostaví do nejbliţšího moţného místa 

mimořádné události, vybere se nejvhodnější budova a provede se zřízení alternativního 

pracoviště v budově. V tomto případě se vyuţívá přirozená ochrana a základní vybavenost 

budovy. Nevýhodou řešení je právě výběr budovy. Ta můţe mít skryté poškození, které 

není na první pohled zřejmé. Dále se v uvaţované lokalitě nemusí ţádná vhodná budova 

nacházet a pracoviště tak bude muset být přemístěno dále od lokality, neţ je ţádoucí. 

Z uvedených dvou variant vyplývá, ţe ani jedno řešení není úplně stoprocentní. 

Z hlediska operativního pouţití, s předem zajištěným zázemím, se jeví pouţití 

kontejnerového pracoviště, jako nejlepší moţnost. V České republice jsou dvě jaderné 

elektrárny provozované jedním subjektem. Alternativní pracoviště HŘS bych doporučil 

zřídit pro obě jaderné elektrárny společné a umístěné tak, aby bylo z obou lokalit stejně 

dostupné. Kontejnery by měly splňovat standard v moţnosti uchycení na dopravní 

automobil, aby bylo zaručeno jejich bezproblémové přesunutí. Uvaţovat se můţe i 

s moţností dopravy po ţeleznici, jelikoţ jsou obě jaderné elektrárny na ţelezniční síť 

napojeny. Umístění kontejnerů je nejvhodnější buď v kraji Vysočina, nebo ve 

Středočeském kraji, nejlépe u HZS nebo v objektech ve vlastnictví provozovatele 

jaderných elektráren. 

Vybavenost pracoviště závisí na moţnostech spojení. Základní prvek komunikace 

bude satelitní telefon a jako záloţní bude fungovat digitální síť Pegas. Pokud bychom 

pracoviště umístily u některé z telefonních ústředen, mohlo by se vyuţít improvizované 

napojení buď na datovou cestu nebo pevnou telefonní síť. 

9.1.4 Další navrhovaná opatření v rámci interní komunikace 

Komunikační prostředky jsou při realizaci navrhovaných opatření na jejich 

zodolnění  dostatečně dimenzována k zajištění provozu na minimálně 72 hodin. 

Po zkušenostech z havárie ve Fukushimě Daiči, kdy elektrické napájení mělo velký vliv 

na celkový dopad havárie, je třeba uvaţovat i o delší době zajištění samostatného napájení. 

Tady se naskýtá jednoduché řešení v podobě dodávek a distribuce pohonných hmot pro 

dieselgerátory a elektrocentrály. Na elektrárnu jsou standardně dodávány pohonné látky 

pro provoz dieselgenerátorů, slouţících pro nouzové napájení zařízení, důleţitého 
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z hlediska jaderné bezpečnosti. Pro dodávky pohonných hmot a obměnu v pravidelných 

časových intervalech je vytvořen systém a je smluvně zajištěný partner, který je provádí. 

Dodávky jsou realizovány v cisternách, které by pro distribuci pohonných látek po 

elektrárně nebyly vhodné. Navrhuji distribuci provádět ve standardních 200 litrových 

sudech, rozváţených nákladním automobilem po elektrárně. Sudy se zavezou co nejblíţe 

odběrnému místu, nejlépe přímo do budovy tak, aby se vyuţilo ochranných vlastností 

budov. Distribuce ke spotřebiči by se následně prováděla ručně, rozléváním pomocí ruční 

pumpy do 20 litrových kanystrů. 

9.2 Koncepce řešení externí komunikace 

Při likvidaci mimořádné události 3. stupně je důleţité komunikovat v reálném čase 

se sloţkami IZS a SÚJB. Cílem koncepce je tedy vytvoření stabilního komunikačního 

spojení s těmito sloţkami i v případě poškození vedení stávajících komunikačních 

prostředků.  

Obecně lze prohlásit, ţe pro komunikaci s vnějšími orgány lze při mimořádné 

události vyuţívat obdobných komunikačních prostředků jako pro komunikaci uvnitř areálu. 

Bohuţel i zde platí obdobná omezení a je nutné jednotlivé komunikační prostředky 

zodolnit a zabezpečit napájení pro dlouhodobý provoz. Částečné řešení přineslo v roce 

2014 pořízení satelitních telefonů. Díky vlastnímu zdroji napájení s dlouhou ţivotností, 

který lze poměrně snadno rozšířit o standardní zdroj nepřerušovaného napájení, tzv. UPS, 

je zajištěna funkčnost po dobu minimálně několika dnů. Elektrárna nyní disponuje 

satelitním telefonem v HŘS, u podnikových hasičů a v LRKO v Českých Budějovicích. 

Dále je třeba dovybavit blokové dozorny a kryt pod provozní budovou, jak bylo uvedeno 

výše. Satelitním telefonem bylo, na základě uzavřených smluv, vybaveno Krajské HZS a 

SÚJB. Poskytnuté telefony jsou propojeny do veřejné telekomunikační sítě. Z externích 

pracovišť je třeba dále dovybavit pracoviště Krizového štábu kraje, OPIS GŘ HZS, Český 

hydrometeorologický ústav České Budějovice (ČHMÚ ČB) a Krizový štáb společnosti 

ČEZ, který bude nově zaměřen i na pomoc při mimořádných událostech souvisejících 

s provozem jaderného zařízení.  

9.2.1 Komunikace mezi účastníky podílejících se na řešení mimořádné události 

Současná komunikace jaderné elektrárny Temelín je úzce spjata s KOPIS HZS, 

které přebírá většinu dat a informací a distribuuje je na další subjekty vstupující do řešení 
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mimořádné události. V případě jeho výpadku by došlo k váţnému narušení stávající 

koncepce komunikace a zpomalení všech procesů. Z důvodů nově uvaţovaných moţností 

nadprojektových havárií, se jako nejzávaţnější událost na jaderné elektrárně jeví událost 

spojená s masivním únikem chladiva, následným tavením aktivní zóny a protavením 

tlakové nádoby reaktoru. Zmíněné procesy vyústí v nekontrolovatelný únik radiace mimo 

areál jaderné elektrárny, v čase cca 1 hodina. Událost můţe být dále rozšířena o externí 

vlivy, například seizmického charakteru, které by vyústily v úplnou ztrátu elektrického 

napájení. Taková situace je brána jako nejhorší moţná, zároveň ale nejméně 

pravděpodobná. Pro urychlení celého systému varování a vyrozumění, navrhuji stávající 

satelitní telefony rozšířit o satelitní terminál BGAN, umoţňující spolehlivé připojení 

k internetové síti. Tímto řešením docílíme vybudování základní komunikační 

infrastruktury pro komunikaci se všemi sloţkami podílejícími se na likvidaci mimořádné 

události, které je nezávislé na pozemní infrastruktuře. 

Prvotní informování KOPIS HZS o vzniku mimořádné události pomocí formuláře 

by nově probíhalo skrze satelitní terminál BGAN. Zasílání formulářů pomocí e-mailu by 

se tím přeřadilo do záloţních systémů a zasílání faxem do alternativního způsobu 

komunikace. Zaslání prvotního informování o vzniku mimořádné události by probíhalo 

prozvoněním satelitního telefonu. Po přijetí hovoru by se automaticky zahájil přenos on-

line zobrazování provozních dat na obrazovku ve všech organizacích, zapojených do řešení 

mimořádné události. Celá komunikace se tak výrazně zrychlí a data budou dostupná 

v reálném čase. Vzájemným propojením pomocí terminálu BGAN umoţníme, v novém 

návrhu, sdílení on-line dat o stavu zařízení elektrárny, směru úniku případné radiace a 

stavu řešení mimořádné události. Data budou automaticky generována ze sběrnice 

WESTINGHOUSE do jiţ existující technologické sítě. V případě výpadku bude umoţněno 

ruční zadávání. Všechna data se budou soustředit do jednoduché počítačové aplikace, 

obsahující několik základních obrazovek. Obrazovky budou rozděleny podle obsahu dat: 

 základní parametry bloku,  

 informace o výkonu reaktoru, 

 údaje z monitorování radiační situace v elektrárně a okolí, 

 údaje z ČHMÚ. 

Ve spodní části obrazovky budou písemně aktualizovány zprávy o činnosti při 

zásahu a předpokládaný vývoj situace. Tento způsob by se on-line zobrazoval všem 
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připojeným účastníkům k terminálu BGAN. Návrh jedné z obrazovek aplikace je uveden 

v příloze G. 

 Další vyuţití vybudované sítě satelitního spojení BGAN je k záloţnímu způsobu 

komunikace skrze videokonferenci. Potřebná rychlost připojení pro videokonferenci je u 

výše zmiňovaného připojení 176 kb/s – 2 Mb/s. Pro kvalitní obraz i zvuk je doporučená 

rychlost min. 384 kb/s. Zařízení tak splňuje minimální poţadavky na vyuţití konferencí 

k přímé komunikaci se všemi sloţkami vstupujícími do řešení a likvidace mimořádné 

události. Tento způsob komunikace by se zařadil do záloţního způsobu videokonference. 

Základní způsob komunikace skrze videokonferenci je uskutečněn pomocí datové 

sítě Ministerstva vnitra, na kterou jsou napojena všechna KOPIS HZS, OPIS GŘ HZS a 

Krizový štáb Jihočeského kraje. V současnosti je HŘS do této sítě připojeno samostatným 

kabelem a vyuţívá ji k zasílání e-mailů s formuláři o vzniku a následném vývoji 

mimořádné události. Síť je třeba posílit kapacitou tak, aby bylo dosaţeno minimální 

rychlosti pro umoţnění videokonference. Ta by následně slouţila k pravidelným nebo 

aktuálně potřebným poradám o dalším postupu při řešení mimořádné události. 

Na obrázku č. 16 (str. 70) jsou zobrazena současná a nově navrhovaná spojení 

se sloţkami koordinačně se podílejícími na řešení a likvidaci mimořádné události. Nově 

navrhovaná propojení jsou zvýrazněna červeně.  

Novým členem soustavy krizového řízení je krizový štáb společnosti ČEZ. 

Doposud tento orgán působil převáţně při řešení krizových situací spojených s distribucí 

elektrické energie. Společnost ČEZ disponuje, v několika svých elektrárnách, jednotkami 

podnikových hasičských záchranných sborů. U těchto hasičských jednotek navrhuji 

provedení analýzy moţného pouţití sil a prostředků, které by mohly v případě mimořádné 

události, zajistit některé úkoly spojené s její likvidací. OPIS GŘ HZS, který vykonává 

ústřední koordinaci při zásahu, bude v přímém kontaktu s krizovým štábem ČEZ a OPIS 

GŘ HZS by prioritně mohl vyuţít dostupných sil a prostředků společnosti ČEZ. Společnost 

ČEZ má na obou jaderných elektrárnách jednotku podnikových hasičů, kteří jsou školeni a 

cvičeni na situace spojené s únikem radioaktivity a práci s radioaktivním materiálem. 

Jejich nasazení v druhé lokalitě při zásahu, by proto mělo být prioritní. Hasičské jednotky 

na obou jaderných elektrárnách jsou vybaveny zapůjčenými radiostanicemi MATRA. 

Spojení při společném zásahu sloţek IZS tak bude zajištěno. 

Spojení jaderné elektrárny s krizovým štábem společnosti ČEZ je navrţeno 

z důvodu nadřazeného prvku. Společnost ČEZ bude chtít vědět, co se na její elektrárně 
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děje a dále můţe nabídnout potřebné vybavení a profesní/personální podporu z druhé 

jaderné elektrárny. 

Přímé spojení s Krizovým štábem kraje je navrţeno díky propojení skrze terminál 

BGAN. V současné době je součástí Krizového štábu kraje zástupce jaderné elektrárny 

ve funkci „vnější podpora“. Pracovník vnější podpory musí být v této situaci pouze jako 

poradce pro velitele krizového štábu. Vzhledem k provázanosti dat a vysvětlení jejich 

vazeb na další parametry, je kvalifikovaný zástupce jaderné elektrárny nezbytný.  

Pracovník ve funkci vnější podpora by navíc slouţil jako článek zpětné vazby do HŘS, 

který by ověřoval aplikaci poţadavků a rozhodnutí odeslaných z jaderné elektrárny.  

Spojení s ČHMÚ České Budějovice jiţ v dnešní době probíhá. Nově by však 

ČHMÚ zasílal grafické informace do on-line aplikace o meteorologické situaci v místě 

události a informace o denním průměru směru a síle větru. Informace by slouţily 

ke správnému vyhodnocení zahájení evakuace obyvatelstva ze zasaţeného území. 

Informace o postupu evakuace obyvatelstva jsou dnes poskytovány ze SÚJB jako 

doporučení. O evakuaci nakonec rozhoduje velitel zásahu, který by měl mít ke svému 

konečnému rozhodnutí k dispozici aktuální data.  

 
 

Obrázek č. 16: Navrţená struktura řešení mimořádné události. 
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9.2.2 Komunikace mezi KOPIS HZS a HŘS 

Dle návrhu nové koncepce by komunikace probíhala podle nových pravidel 

uvedených v tabulce č. 6. Satelitní telefon s terminálem BGAN je třeba v HŘS dovybavit 

jednotkou UPS pro zajištění dlouhodobého provozu vybraných komunikačních prostředků. 

Napájení pro terminál BGAN v KOPIS HZS bude zajištěno dle stávajících pravidel, tedy 

UPS + dieselgenerátor. Ke komunikaci bude více vyuţito videokonferencí. Na obou 

pracovištích nebude videokonferencí snímáno celé pracoviště. Pro videokonferenci se 

vyhradí oddělená část, tak aby ostatní pracovníci nebyli videokonferencí rušeni a naopak. 

Tabulka č. 6: Souhrn komunikačních prostředků. 

Komunikační prostředky ke komunikaci mezi KOPIS HZS a HŘS 

1. úroveň Základní komunikační prostředek 

a) Satelitní terminál BGAN - data 

b) Datová síť MV- videokonference 

c) Pevná telefonní síť 

2. úroveň Záloţní komunikační prostředek 

a) Datová síť MV- e-mail 

b) Satelitní terminál BGAN – 

     videokonference 

c) Satelitní telefon 

3. úroveň 
Alternativní komunikační 

prostředek 

a) Digitální síť Pegas 

b) Fax 

c) Mobilní telefon 

 

9.2.3 Komunikace KOPIS HZS s Krizovým štábem kraje 

V případě nové koncepce řešení komunikace při mimořádné události nebude nutné 

zasílat z KOPIS HZS data do Krizového štábu kraje, díky  jeho napojení na satelitní 

terminál BGAN. Přenos informací se omezí na vyrozumění a komunikaci při řešení a 

likvidaci mimořádné události. Pro tyto účely komunikace bude více vyuţito 

videokonferencí. Pro rozhodování budou k dispozici i další poradní orgány, například 

SÚJB. Úrovně komunikačních prostředků jsou shodné jako v tabulce č. 6. 

9.2.4 Návrh alternativního pracoviště KOPIS HZS 

Dle zváţení potřeb pro minimální provoz KOPIS HZS při řešení mimořádné 

události, se jeví moţnost zřízení alternativního pracoviště jako nereálná. V případě tak 

rozsáhlé mimořádné události, jako je radiační havárie, bude nutné řešit i další mimořádné 

události vznikající buď v důsledku, nebo nezávazně na mimořádné události v jaderné 

elektrárně.  
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Minimální potřeby pro provoz KOPIS HZS jsou: 

 funkčnost a aktuálnost databáze jednotek, 

 aktuální databáze kontaktů na jednotky, 

 radiové spojení: digitální síť, analogová síť, 

 integrovaný systém výjezdu (ISV), 

 centrum JSVV, 

 internetová či intranetová pošta pro zasílání dat. 

Výše uvedený výčet není v současné době moţné ani částečně naplnit pomocí 

alternativních prostředků. V této souvislosti je efektivnější spolupráce s ostatními KOPIS 

HZS v sousedních krajích, které by si rozdělily, v případě potřeby, jednotlivé úkoly mezi 

sebou. 

9.3 Koncepce řešení vydávání tiskových zpráv a pořádání tiskových konferencí 

Cílem vydávání tiskových zpráv a pořádání tiskových konferencí je předání  

informací společnosti tak, aby je přijala a řídila se vyplývajícími doporučeními. V případě 

vydávání zpráv provozovatelem jaderného zařízení, vzniká u společnosti pochybnost o 

pravdivosti uvedených informací. Systém zavedený Krizovým štábem kraje je pro danou 

situaci výhodnější a pro společnost bude lépe akceptovatelný. HIS společnosti ČEZ bych  

zachoval jako podpůrný orgán pro Krizový štáb kraje, z důvodu zodpovídání dotazů 

veřejnosti. Případně by mohl být vyuţit na činnosti zaměřené na informování orgánů státní 

správy a samosprávy, bezprostředně nezapojených do systému vnější havarijní 

připravenosti jaderné elektrárny. 
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10. Závěr 

V první části diplomové práce jsem se věnoval popisu komunikace a 

komunikačních prostředků jaderné elektrárny Temelín a KOPIS HZS Jčk. Na problematiku 

komunikace v jaderné elektrárně jsem se zaměřil z důvodu její následné interpretace na 

KOPIS HZS. Bez informací ze zásahu uvnitř výrobního zařízení a jeho stavu, není moţné 

předávat informace dál a vytvářet predikce o dalším vývoji situace. Stejný způsob popisu 

jsem pouţil u pracoviště KOPIS HZS, kde jsem popsal i komunikaci s Krizovým štábem 

kraje, s OPIS GŘ HZS a samostatně jsem se věnoval postupům varování a vyrozumění. 

V popisu jsem se dále zaměřil i na zázemí pracovišť HŘS a KOPIS HZS. 

V druhé části práce jsem se zabýval vyhodnocením stávajícího způsobu 

komunikace a také hodnocením obou pracovišť z hlediska zabezpečení personálu a 

zajištění dlouhodobého provozu bez standardního elektrického napájení.  Pro tuto část jsem 

pouţil výsledky testů z několika samostatných hodnocení provedených jak v rámci České 

republiky, tak v rámci celého světa. Dále jsem vyuţil výsledky cvičení „Zóna 2013“ které 

proběhlo na jaderné elektrárně Dukovany. Vzhledem k provázanosti obou jaderných 

elektráren, se jedná o relevantní hodnocení i pro jadernou elektrárnu Temelín. Poslední 

provedené hodnocení bylo zaměřeno na vydávání tiskových zpráv a pořádání tiskových 

konferencí, kde jsem v průběhu zpracování diplomové práce, narazil na nesrovnalosti 

v postupech obou sledovaných subjektů. 

Poslední část diplomové práce jsem věnoval návrhům na zabezpečení stávajících 

komunikačních prostředků, jejich zodolnění a dlouhodobý provoz bez standardního 

elektrického napájení. Dále jsem provedl návrh nového sytému komunikace a nových 

komunikačních prostředků. V případě, kdy to bylo moţné, jsem navrhnul alternativní 

způsob komunikace a v případě HŘS i návrh alternativního pracoviště. Výčet všech 

navrhovaných opatření je uveden níţe: 

 zajištění napájení hlavní telefonní ústředny jaderné elektrárny 

a zodolnění vybrané části budovy proti seizmické události, 

 zajištění dodávek pohonných hmot pro dieselgenerátory, 

elektrocentrálu a systém distribuce v jaderné elektrárně na jednotlivá 

pracoviště, 

 vytvoření systému doplňování pohonných hmot do dieselgenerátorů 

u HZS Jčk, 
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 zajištění instalace elektrocentrály pro napájení radiostanic v krytu 

pod provozní budovou, 

 zajištění externího napájení pro hovorový systém DUHA ze 

stávajících zdrojů, 

 zesílení napojení jaderné elektrárny na datovou síť MV, pro účely 

provádění videokonferencí, 

 zváţení zajištění seizmické odolnosti pracoviště KOPIS HZS Jčk 

a vytvoření podmínek pro izolovaný provoz z hlediska 

filtroventilace, 

 sjednocení systému pro vydávání tiskových zpráv a pořádání 

tiskových konferencí, 

 provedení analýzy sil a prostředků u společnosti ČEZ, a.s., 

 dovybavení vybraných pracovišť satelitními telefony, 

 dovybavení vybraných pracovišť satelitními terminály BGAN, 

 zapracování satelitních terminálů BGAN do systému komunikace, 

 dovybavení HŘS jednotkou UPS pro napájení vybraných 

komunikačních prostředků, 

 zavedení pravidelných videokonferencí do systému řešení 

mimořádné události, 

 zřízení odděleného pracoviště pro videokonference, 

 návrh nového systému pro on-line zobrazování dat. 

 

Z výše uvedených navrhovaných opatření vyplývá moţnost zvýšení bezpečnosti 

a větší operability všech organizací, které se do řešení mimořádné události zapojují. 

Vybraná navrhovaná opatření lze do praxe přenést bez značných ekonomických potřeb. 

Myslím, ţe diplomová práce splňuje základní stanovené cíle zadání a poskytuje několik 

návrhů pro zdokonalení celého systému komunikace. 
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Příloha A 
 

ČEZ, a. s.  KONTROLNÍ  LIST 
Revize: 10 

Verze: 2 
Strana 1/2 

Zásahová instrukce evidenční číslo ZI-27 

Název zásahové instrukce: 

Zajištění vyrozumění orgánů a organizací v případě vzniku 

klasifikované mimořádné události (ETE) 

Pro funkci: Administrátor 

Pro stupeň mimořádné události:  MU 3. stupně 

 

 Funkce Jméno Datum Podpis 

Zpracoval T HP Kateřina Bílková 12.8.2013  

Garant Ved. útv. HP Petr Gallus 12.8.2013  

Rozdělovník: HP 1x 

 

 
Krok 

 
Činnost 

 
Poznámka 

Čas / 
podpis 

1.  Zapiš dnešní datum 

Čitelně jméno a příjmení: 

Datum: 

Jméno: 

 

2.  Odešli naskenovaný formulář 
prostřednictvím el. pošty na adresy: 

SÚJB:  emergency@erc-cr.cz  

Dispečink ČEZ: dispecink@cez.cz 

Meteostanice Temelín: 

vozobule@chmi.cz 

temelin@chmi.cz 

OPIS HZS: 

opis@jck.izscr.cz 

 

 

 

 

 

 

V případě výpadku el. pošty na 
OPIS HZS odešli formulář 
prostřednictvím Intranetu HZS: 

opis@jck.izscr.cz 

 

3.  V případě výpadku el. pošty odešli 
formuláře faxem na: 

SÚJB:  221 624 400 

Dispečink ČEZ: 211 042 010 

Meteostanici Temelín: 

385 734 245 

OPIS HZS Jčk: 

950 230 102 nebo 950 230 101 

  

 

mailto:emergency@erc-cr.cz
mailto:TD@cez.cz
mailto:vozobule@chmi.cz
mailto:temelin@chmi.cz
mailto:opis@jck.izscr.cz
mailto:opis@jck.izscr.cz
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Krok Činnost Poznámka 
Čas / 

podpis 

4.  Proveď telefonické návěštění o odeslání 
formuláře a současně ověř jeho přijetí na: 

SÚJB:  224 220 200 

Čas potvrzení přijetí:_______________ 
 
Dispečink ČEZ: 211 042 211 

Čas potvrzení přijetí:_______________ 
 
Meteostanici Temelín: 

3291 (linka ETE) 
385 734 254, 602 649 142 

Čas potvrzení přijetí:_______________ 
 

OPIS HZS Jčk:  
2791 (linka ETE) 
950 230 108, 950 230 109 
950 230 110, 950 230 104 
950 230 105, 950 230 106 
950 230 107 

mobil 725 030 510, 725 030 511 

Čas potvrzení přijetí:_______________ 
 

V případě nedoručení formuláře 
prostřednictvím el. pošty proveď 
jeho předání dle kroku 3. 

 

 

 Forma telefonického návěštění: 
Zde Jaderná elektrárna Temelín. U telefonu člen havarijního štábu 
(..........jméno..........). Elektronickou poštou*/faxem* Vám zasíláme formulář 
„Prvotního*/Následného* hlášení o MU“. Potvrďte jeho přijetí. Konec. 
*nehodící se škrtněte 

 

 

5.  Záložní spojení na SÚJB je přes OPIS 
GŘ HZS. 

fax: 950 819 958, 224 232 321 
telefon: 950 819 820, 950 819 821 

 950 819 822, 224 232 220 
 224 232 255 

mobil: 725 000 510 
e-mail: opis@grh.izscr.cz 
 

Použij v případě, že nelze uskutečnit 
spojení přímo se styčným místem 
SÚJB. 

 

Čas potvrzení přijetí:___________ 

 

6.  Informuj Velitele HŠ o úspěšnosti předání 
formuláře na SÚJB, Dispečink ČEZ, 
Meteostanici Temelín a OPIS HZS Jčk. 

  

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

Pokračuj na vloženém volném listu. 

 

mailto:opis@grh.izscr.cz
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Příloha B 
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Příloha C 
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Příloha D 

Text varovného hlášení pro případ radiační havárie Jaderné elektrárny 

Temelín 

 Váţení občané, 

věnujte, prosím, pozornost následující mimořádné zprávě. 

 V objektu Jaderné elektrárny Temelín byla vyhlášena mimořádná událost třetího 

stupně, radiační havárie. 

 Pracovníci jaderné elektrárny uţ pracují na jejím odstranění a průběţně 

vyhodnocují radiační situaci. Jsou prováděna všechna dostupná opatření, aby se 

minimalizoval únik radioaktivních látek. Zachovejte prosím klid a vyslechněte celé 

mimořádné hlášení. 

Další informace jsou určeny pro obyvatele, kteří se nacházejí v zóně havarijního plánování, 

to znamená v okruhu do třinácti km od Jaderné elektrárny Temelín. 

 Ţádáme všechny obyvatele, kteří se nacházejí v tomto pásmu, aby se ukryli do 

obytných budov a soustředili se nejlépe do střední, případně suterénní místnosti s 

minimálním počtem oken, dveří a jiných větracích otvorů. Pokud tuto moţnost nemáte, 

zvolte místnost s okny a dveřmi na straně odvrácené od elektrárny. Ani tam se však 

nezdrţujte u oken. 

Je třeba, abyste uzavřeli a utěsnili okna, dveře, uzavřeli všechny ventilační otvory, vypnuli 

větrací, klimatizační zařízení a uhasili oheň v kamnech a jiných spalovacích zařízeních. 

 Dále vyzýváme obyvatele v třináctikilometrovém pásmu, aby neprodleně poţili 

tablety jodidu draselného, a to podle příbalové informace v následujícím dávkování: 

- novorozenci do jednoho měsíce věku - 1/4 tablety 

- kojenci a děti do tří let - 1/2 tablety 

- děti ve stáří od tří do dvanácti let - 1 celá tableta 

- mladiství starší dvanácti let a dospělí - 2 tablety. 

Aţ do obdrţení další informace neopouštějte ve vlastním zájmu úkryt. 

 Další pokyny a instrukce Vám budou sdělovány prostřednictvím Českého rozhlasu 

na stanicích ČRo - 1 Radioţurnál, ČRo – České Budějovice a v České televizi na ČT1. 

Nepřelaďujte proto ani nevypínejte váš rozhlasový nebo televizní přijímač. V obcích v 

okolí jaderné elektrárny budou důleţité informace předávány také prostřednictvím 

místních rozhlasů. 
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 Dodrţujte ve vlastním zájmu všechny pokyny orgánů místní samosprávy a orgánů 

krizového řízení. V současné době je pro Vás nejlepší ukrytí v obytných budovách. 

Vzpomeňte si, jestli ve Vašem bezprostředním sousedství neţijí lidé, kteří by v důsledku 

stáří, upoutání na lůţko, či jiné indispozice mohli přeslechnout tyto informace. Prosím, 

pomozte těmto lidem, pokud to potřebují.  

 Zachovejte klid a rozvahu a pozorně si znovu přečtěte Příručku pro ochranu 

obyvatelstva v případě radiační havárie Jaderné elektrárny Temelín, kterou uţ máte. 

Najdete v ní důleţité informace o opatřeních, omezeních a postupech platných pro tuto 

mimořádnou situaci.  

Váţení občané, neopouštějte Váš úkryt a věnujte, prosím, pozornost následujícím 

pokynům k přípravě na zahájení evakuace. Jsou určeny pouze pro obyvatele, kteří se 

nacházejí ve vnitřní pětikilometrové části zóny havarijního plánování. Ta zahrnuje tyto 

obce a osady: 

Týn nad Vltavou, Všemyslice, Bohunice, Záluţí, Zvěrkovice, Temelín, Kaliště, 

Hněvkovice na levém i pravém břehu Vltavy, Lhota pod Horami, Sedlec, Litoradlice, 

Malešice, Kočín, Dříteň, Libív a Nová Ves. Obyvatele těchto obcí a osad ţádáme, aby 

zahájili přípravu k evakuaci podle pokynů orgánů místní samosprávy a orgánů krizového 

řízení a podle informací uvedených v Příručce pro ochranu obyvatelstva v případě radiační 

havárie Jaderné elektrárny Temelín. 

Připravte si evakuační zavazadlo, které by mělo obsahovat: 

- osobní doklady, to jest občanský průkaz, cestovní pas, rodný list, řidičský průkaz, kartu 

zdravotní pojišťovny, včetně dokladů rodinných příslušníků; 

- léky a zdravotnické pomůcky (osobní léky, obvazy a další vybavení běţné lékárničky), 

brýle ke čtení; 

- cennosti, to znamená peníze, šperky, vkladní kníţky, cenné papíry, pojišťovací smlouvy, 

platební a sporoţirové karty 

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

- přiměřenou zásobu prostředků osobní hygieny a hygienických potřeb; 

- spací pytel (přikrývky), karimatku nebo nafukovací lehátko; 

- jídelní nádobí, potřeby pro šití, kapesní nůţ, otvírač na konzervy; 

- základní trvanlivé potraviny na 2 - 3 dny, včetně nápojů; 

- kapesní svítilnu a náhradní baterie, svíčky, zapalovač, zápalky; 
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- dále se doporučuje přenosný rozhlasový přijímač, mobilní telefon s nabíječkou, psací 

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

(např. stolní společenská hra, kníţka). 

Pokud máte k dispozici uzavřený automobil, bude moţná i samoevakuace. Důkladně však 

zvaţte, zda je vaše vozidlo v dobrém technickém stavu, máte-li dostatečnou zásobu 

pohonných hmot a znáte-li cestu k cílovému místu evakuace. V neposlední řadě zvaţte, 

zda jste způsobilí k jízdě. 

 Do obdrţení další informace k zahájení evakuace neopouštějte v ţádném případě a 

ve vlastním zájmu Váš úkryt.  
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Příloha E 

 

CVIČENÍ   CVIČENÍ   CVIČENÍ   CVIČENÍ   CVIČENÍ 
 
Tisková zpráva JE Temelín 1 
Dne: 11.7.2012, 7:15 hodin 
 
V nejaderné části Temelína došlo k požáru 
 
Dnes v 6:15 hodin došlo na strojovně prvního výrobního bloku k požáru. 
Neprodleně poté se na místo dostavili podnikový hasiči. Požár byl uhašen v 7:17 
hodin. Jednotka hasičů monitoruje situaci přímo na místě. Reaktor prvního bloku je 
odstaven. Nikdo ze zaměstnanců nebyl zraněn. K úniku radioaktivity do okolí 
nedošlo. Vzhledem k rozsahu poškození hrozí další zhoršení situace. Havarijní štáb 
vyhlásil ukrytí pracovníků v areálu elektrárny. Na hasičský záchranný sbor kraje byl 
odeslán požadavek na informování obyvatelstva v zóně havarijního plánování. 
Druhý blok byl preventivně odstaven a je stabilizován. 
 
 
 
Požár byl způsoben vznícením oleje po výbuchu vodíku. Ten unikl z generátoru prvního 
bloku, poté co se na něj zřítila část střechy strojovny, která nevydržela silné krupobití a 
prudký nárazový vítr. Automatické řídící systémy neprodleně odstavily reaktor prvního 
bloku. Současně došlo ke ztrátě elektrického napájení, problémy jsou i na systémech 
chlazení aktivní zóny. V 6:29 byl svolán havarijní štáb elektrárny, který převzal řízení 
události. 
Pomocí on-line měření na střeše kontejmentu a teledozimetrického systému ve střeženém 
prostoru (24 míst měření) elektrárny je neustále sledována radiační situace. Tyto systémy 
nezaznamenaly žádný únik radioaktivity do okolí elektrárny. 
O události byly informovány příslušné orgány – SÚJB, Krajský úřad, Krajské ředitelství 
HZS. 
Vzhledem k rozsahu poškození hrozí další zhoršení situace. O dalším vývoji situace 
budeme průběžně informovat. 
 

_______     
Tiskový mluvčí havarijního štábu 

 
 

…………………………………..……… 
Podpis    
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příjmové obce 

v rámci 

příjmové obce 

s RP 

Příloha F 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Oznámení (formulář, telefon, AMDS) 

Návěštění 

Oznámení  (AMDS, SMS, telefon) 

Svolání 

 

Povinnost oznámení  z VniHP  

Povinnost oznámení z VHP 
  

KŘ policie JčK 

KŠ obce  s RP  
v JčK  

 

ZZS JčK – ÚS ZS 
České Budějovice 

 

ČHMÚ ČB 

SÚS JčK 

SŽDC, s.p. 

GŘ Praha 

  OPIS HZS JčK 

Hejtman JčK 

Primátor/starosta 
obce  s RP  

v JčK 
ČB 

KŠ JčK 

SÚJB 

Starostové 
obcí v ZHP 

 

Povodí Vltavy 
s.p. 

 

 

OPIS GŘ HZS ČR   JE Temelín 

OPIS HZS krajů 
určených k dekont. 

osob a techniky 

AČR 

SOC MO 

 ČT, ČRo 

ostatní  věcně 
příslušné správní 
úřady, PO a PFO 
a subjekty 

Smluvně zajištění 
dopravci 

PŠ obce  s RP  
v JčK  

 

místa NU  
ve správním 

obvodu ORP   

velitel zásahu 
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Příloha G 
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