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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK  
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1 ÚVOD  

Ochrana obyvatelstva, jeho zdraví, majetku, životního prostředí by měla být jedním 

ze základních a zásadních problémů státu. Neměla by se věnovat jen krátkodobé realizaci 

řešení vzniklých problémů. V ČR se nachází dvě jaderné elektrárny. V případě jejich havárie 

by taková krátkodobá realizace neměla šanci obstát. Jaderná havárie vyžaduje velmi dobře a 

do detailu propracovaná neodkladná i následná ochranná opatření ochrany obyvatelstva, 

protože čím lépe jsme na podobnou událost připraveni, tím lépe jsme schopni se s ní 

vypořádat.  

V současné době je téma jaderných elektráren velmi diskutovaným tématem, díky 

havárii v Japonsku. Při tom z paměti lidí ještě zcela nevyprchala vzpomínka na havárii 

jaderné elektrárny Černobyl před 28 lety. Přece jen to byla nejzávažnější havárie jaderné 

elektrárny v dosavadní historii mírového využití jaderné energie. 

Je potřeba si uvědomit neustále zvyšující se energetické potřeby lidí, postupné 

docházení zásob fosilních paliv a je tedy možné, že jádro bude v budoucnu nutnost. Je 

pravdou, že dnešní a nově vznikající jaderné elektrárny a zajištění jejich bezpečnosti je již na 

jiné úrovni, než v dobách Černobylské havárie. Podobná havárie je dnes již v podstatě 

nemožná. I přesto však bude každá jaderná elektrárna představovat ohrožení. Stejně tak to 

vnímají i obyvatelé ČR. Někteří vědí, že se nemají čeho obávat, jiní považují jadernou 

elektrárnu za časovanou hrozbu a spoléhají se na to, že v případě případné havárie o ně bude 

náležitě postaráno. Jaká je současná situace ochrany obyvatel právě během jaderné havárie 

jsem se rozhodla řešit ve své diplomové práci.  

Ve své práci jsem si stanovila mezi cíle vypracovat přehled jaderných elektráren u nás a 

ve světě, možných příčin a důsledků jaderné havárie a přehled opatření ochrany obyvatelstva 

právě proti důsledkům, které mohou nastat při jaderné havárii.  

Hlavním cílem pak bylo zejména porovnat ochranu obyvatelstva při jaderné havárii u 

nás a v Evropě. K tomu jsem použila ještě oficiálně nezveřejněné výsledky studie "Posouzení 

současné vnější jaderné havarijní připravenosti a odezvy v členských státech EU a sousedních 

zemích". Bezprostředně po havárii v Japonsku začaly probíhat na jaderných elektrárnách tzv. 

„stress“ testy. Součástí těchto testů však není prověření havarijní připravenosti a odezvy 

pro případ havárie. Evropská komise tak vyzvala k této studii, která byla v druhé polovině 
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roku 2013 ukončena. Závěry, které z této studie vyplynuly, budou v nejbližší době předloženy 

Radě EU a Parlamentu. Spekuluje se o možném budoucím vydání směrnice pro členské státy 

EU na základě tohoto materiálu, ale to je hudbou budoucnosti.  
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2 VYMEZENÍ POJMŮ 

Mimořádná událost = událost důležitá z hlediska jaderné bezpečnosti nebo radiační ochrany, 

která vede nebo může vést k nepřípustnému ozáření zaměstnanců, popřípadě dalších osob 

nebo k nepřípustnému uvolnění radioaktivních látek nebo ionizujícímu záření do prostor 

jaderného zařízení nebo pracoviště nebo do ŽP, případně ke vzniku radiační nehody nebo 

radiační havárie, a tím i ke vzniku radiační mimořádné situace. [37] 

Radiační nehoda = událost, která má za následek nepřípustné uvolnění radioaktivních látek 

nebo ionizujícího záření nebo nepřípustné ozáření osob. Důsledky radiačních nehod se 

zpravidla omezují na prostory pracoviště se zdroji ionizujícího záření. [15] 

Radiační havárie = radiační nehoda, která vyžaduje opatření na ochranu obyvatelstva a 

životního prostředí. [15] 

Radiační mimořádná situace = situace, která následuje po radiační havárii nebo po takové 

radiační nehodě nebo po takovém zjištění zvýšené úrovně radioaktivity nebo ozáření, které 

vyžadují naléhavá opatření na ochranu fyzických osob. [1] 

Radioaktivní látka = jakákoliv látka, která obsahuje jeden nebo více radionuklidů a jejíž 

aktivita nebo hmotnostní aktivita je z hledisek radiační ochrany nezanedbatelná. [4] 

Radioaktivita = samovolná přeměna atomových jader spojená s emisí ionizujícího záření 

(přírodní jev, vlastnost látek nikoli veličina). [2] 

Ionizující záření = záření, způsobující ionizaci látek i jiné podobné jevy, vznikají při tom dvě 

elektricky různě nabité části, vznikají volné elektrony.  

Nuklid = název pro atomy, mající v jádře vždy stejný počet protonů i neutronů; nuklidy, které 

mají stejný počet protonů, ale různý počet neutronů (různou atomovou hmotnost) jsou izotopy 

určitého prvku. [2] 

Radionuklid = radioaktivní nuklid, jehož jádra nejsou stálá a vysílají záření beta (elektrony), 

gama (fotony elektromagnetického záření), alfa (jádra helia); tím se přeměňuje na jiný nuklid. 

[2]  

Poločas rozpadu = míra rychlosti, s kterou se radionuklid přeměňuje na jiný nuklid; doba, za 

kterou z původního počtu radioaktivních jader zbude polovina. [2] 
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Dávka = množství energie předané určité látce ionizujícím zářením v objemu s jednotkovou 

hmotností; míra účinků ionizujícího záření. [16] 

Gray = jednotka pro dávku ionizujícího záření v soustavě SI; jeden Gray (Gy) je roven 

jednomu joulu připadajícímu na jeden kilogram (J/Kg). 

Dávkový příkon = rychlost, se kterou dávka narůstá; měří se v grayích za sekundu (Gy.s
-1

 

nebo Gy/s), za hodinu (Gy/h) apod. [2] 

Dávkový ekvivalent = biofyzikální veličina beroucí ohled na rozdíly v působení různých 

druhů ionizujícího záření na buňky lidské tkáně; při větší hustotě ionizace jsou účinky záření 

větší a stejné dávce pak odpovídá větší dávkový ekvivalent. [39] 

Sievert = jednotka pro dávkový ekvivalent v soustavě SI; zvláštní název pro J/kg v ochraně 

před zářením; pro záření beta, gama a rentgenové platí, že dávce 1 Gy odpovídá dávkový 

ekvivalent 1Sv; dřívější jednotkou dávkového ekvivalentu byl rem (1 rem = 0,01 Sv); u částic 

alfa a neutronů podle jejich energie odpovídá dávce 1 Gy dávkový ekvivalent vyšší, a to až 10 

nebo 20 Sv. [21] 

Zevní ozáření = ozáření lidského těla způsobené zdrojem ionizujícího záření ležícím vně těla. 

[39] 

Vnitřní ozáření (vnitřní kontaminace) = ozáření lidského těla způsobené radionuklidy 

přijatými do organismu vdechováním vzduchu nebo používáním potravin a vody; jeho mírou 

je aktivita radionuklidu, která vstoupila do těla, tzv. příjem radionuklidu; od něj se odvozuje 

tzv. úvazek dávkového ekvivalentu, což je dávkový ekvivalent, který člověk obdrží od 

radionuklidu během doby jeho pobytu v těle; pro jednotlivé radionuklidy jsou roční limity 

různé, podle toho, jak velký úvazek dávkového ekvivalentu odpovídá jednotce aktivity 

přijatého radionuklidu. [2] 

Základní limity ozáření – limity se vztahují na součet efektivních dávek ze zevního ozáření 

ve specifikovaném období a na úvazek z vnitřního ozáření v témže období. V souladu 

s vyhláškou č. 307/2002 Sb. o požadavcích na zajištění radiační ochrany je součástí 

povolovacího procesu provozu jaderného zařízení schválení limitů a podmínek bezpečného 

provozu. [3] V příloze č. 1 jsou uvedeny základní limity dle vyhlášky č. 307/2002 Sb.  
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3 JADERNÁ A RADIAČNÍ BEZPEČNOST  

3.1 Bezpečnost jaderné elektrárny 

Jaderná bezpečnost jaderného zařízení jako stav a schopnost jaderného zařízení a osob 

obsluhujících jaderné zařízení zabránit nekontrolovatelnému rozvoji štěpné řetězové reakce 

nebo nedovolenému úniku radioaktivních látek nebo ionizujícího záření do životního 

prostředí a omezovat následky nehod. [4] 

Potenciální riziko jaderných elektráren spočívá v možnosti ztráty kontroly nad řízením 

štěpné řetězové reakce a v množství radioaktivních látek nahromaděných v aktivní zóně 

reaktoru během jeho provozu, zejména v souvislosti s jejich možnou disperzí do životního 

prostředí v důsledku nedovoleného úniku. [1] 

3.1.1 Zajištění integrity ochranných bariér jako součást ochrany do hloubky 

Izolaci radioaktivních látek obsažených v aktivní zóně energetického reaktoru a 

zamezení jejich úniku do životního prostředí zajišťuje systém čtyř ochranných technických 

bariér. Integrita těchto bariér je základním předpokladem bezpečnosti jaderné elektrárny. 

Pro komplex technických a organizačních opatření zaměřených na prevenci jejich 

porušení se v oboru jaderné bezpečnosti vžil mezinárodní název „defence in depth“, neboli 

ochrana do hloubky. Ochrana do hloubky je strukturovaná do pěti odstupňovaných úrovní. 

Dojde-li k selhání jedné úrovně, přechází ochranné funkce na další úroveň. [1] 

 1. úroveň – cílem ochranných opatření je prevence selhání provozních systémů, tj. 

prevence výskytu abnormálního provozu 

 2. úroveň – dojde-li k selhání 1. úrovně vyvstává přirozená nutnost zajistit potřebnou 

kontrolu nad vznikem abnormálního provozu 

 3. úroveň – cílem je zvládnutí málo pravděpodobných nehod, jejichž scénář může být 

předpokládán, v projektu jsou připravena potřebná technická opatření, aby následky 

takových stavů byly udrženy v mezích standardní ochrany pracovníků a obyvatelstva. 

V těchto případech má tato úroveň zajistit dostatečné chlazení aktivní zóny, zatím 

předejít nepřípustnému přehřátí paliva, ztrátě integrity jeho povlaku a následnému 

tavení aktivní zóny.  
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 4. úroveň – případy, kdy opatření prvních tří úrovní nezabraní poškození aktivní zóny, 

a klade si proto za cíl zabránit úniku štěpných radioaktivních produktů do životního 

prostředí. Komponenty primárního okruhu se za tím účelem umísťují do hermetických 

prostorů ochranné obálky představované u moderních jaderných elektráren 

kontejnmentem. Opatření této úrovně mají současně chránit ochranou obálku před 

jejím porušením, neboť ochranná obálka představuje poslední bariéru proti 

případnému úniku radioaktivních látek do životního prostředí. Ochranná obálka je 

dimenzována s dostatečnou rezervou tak, aby si zachovala svou integritu i 

v podmínkách, kdy se veškerá tepelná a tlaková energie primárního chladiva okruhu 

uvolní do jejího vnitřního prostoru.  

 5. úroveň – bezpečnostní opatření představují tzv. vnitřní a vnější havarijní plány, 

které mají ochránit pracovníky a okolní obyvatelstvo v případech, kdy všechna 

předchozí opatření selhala, tj. kdy došlo k vážnému poškození aktivní zóny reaktoru a 

následné ztrátě integrity ochranné obálky. [1] 

3.2 Situace v ČR 

Mírové využití jaderné energie se stalo přirozenou součástí energetického mixu řady 

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

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

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

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

životního prostředí. [5] 

3.2.1 Jaderné elektrárny v ČR 

Jaderná elektrárna Temelín  

Jaderná elektrárna Temelín leží přibližně 24 km od Českých Budějovic a 5 km od Týna 

nad Vltavou. Elektřinu vyrábí ve dvou výrobních blocích s tlakovodními reaktory VVER 

1000 typu V 320. Odběr technologické vody je zajištěn z vodního díla Hněvkovice na Vltavě, 

jehož vybudování bylo součástí výstavby elektrárny.  

Zkušební provoz prvního bloku byl zahájen 10. června 2002, na druhém bloku začal 

18. dubna 2003. Na jaře 2003 se temelínská elektrárna s instalovaným elektrickým výkonem 
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2000  MW stala největším energetickým zdrojem České republiky. Od 23. září 2013 pracuje 

elektrárna na výkonu 2 x 1055 MWe, tedy dosavadní výkon navýšila o 80 MWe. Díky tomu 

má elektrárna potenciál za rok vyrobit přibližně o 600 tisíc MWh elektřiny více. [6] 

 

Obr. 1 Jaderná elektrárna Temelín  

 

Jaderná elektrárna Dukovany  

Historie Jaderné elektrárny Dukovany (dále JED) sahá až do počátku 70. let, kdy 

tehdejší Československo a Sovětský svaz v roce 1970 podepsaly mezivládní dohodu 

o výstavbě dvou jaderných elektráren s výkony 1760 MW. 

Elektrárna se nachází 30 km jihovýchodně od Třebíče, v trojúhelníku, který je vymezen 

obcemi Dukovany, Slavětice a Rouchovany. V elektrárně jsou ve dvou blocích instalovány 

celkem čtyři tlakovodní reaktory VVER 440 – model V213, každý o elektrickém výkonu 440 

MW. První reaktorový blok byl uveden do provozu v květnu 1985, poslední čtvrtý blok 

v červenci 1987. V blízkosti elektrárny bylo na řece Jihlavě vybudováno vodní dílo Dalešice 

s přečerpávací vodní elektrárnou o výkonu 450 MW. Vyrovnávací nádrž této elektrárny slouží 

jaderné elektrárně jako zásobárna vody.  

V areálu elektrárny se nachází úložiště nízko a středně radioaktivního odpadu. V roce 

1995 byla v areálu elektrárny dokončena výstavba a po zkušebním provozu zahájen provoz 

suchého meziskladu vyhořelého paliva s kapacitou 60 kontejnerů CASTOR 440/84. 

Od roku 1985 do září roku 2013 bylo na všech čtyřech blocích elektrárny vyrobeno více 

než 360 miliard kWh elektrické energie, což je nejvíce ze všech elektráren v České republice. 
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Elektrárna Dukovany pokrývá přibližně 20 % spotřeby elektřiny v ČR. Ročně vyrobí více než 

14 mld. kWh, což by stačilo k pokrytí spotřeby všech domácností v ČR. [7] 

 

Obr. 2 Jaderná elektrárna Dukovany 

 

3.3 Situace ve světě 

3.3.1 Jaderné elektrárny ve světě  

K 1. červnu 2013 bylo ve 30 státech světa podle statistik WNA (World Nuclear 

Association – Světová jaderná asociace) v provozu 432 jaderných reaktorů s celkovou 

instalovanou kapacitou 371 870 MWe. Celosvětově tyto reaktory vyrábějí asi 13 % světové 

elektřiny. Ve výstavbě je jich 68 ve 13 zemích. Plánuje se výstavba 162 reaktorů. Celkem se 

ve světě předběžně uvažuje o vybudování dalších 316 reaktorů, jejichž instalovaný výkon 

by měl dosáhnout asi 358 000 MW.  

Využití jádra hraje významnou roli i v EU – z jaderných elektráren zde pochází 

přibližně jedna třetina vyrobené elektřiny. V rámci celé Evropy se jaderné elektrárny staví ve 

Finsku, ve Francii, v Rusku a na Slovensku, výstavba se připravuje v Bělorusku, Bulharsku, 

České republice, Francii, Litvě, Polsku, Rumunsku, Rusku, Ukrajině a Spojeném království. 

http://www.world-nuclear.org/info/reactors.html
http://www.world-nuclear.org/info/reactors.html
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Nejvíce jaderných zdrojů stojí v USA (100), ve Francii (58), Japonsku (50), Rusku (33), 

Jižní Koreji (23), Indii (20), Kanadě (19), Číně (17) a Velké Británii (16). V zemích EU 

se většinou používají tlakovodní reaktory PWR (65 %), co do četnosti jsou na druhém místě 

varné reaktory BWR (22 %). Využívány jsou také reaktory těžkovodní, grafitové, plynem 

chlazené, rychlé a další typy. [8] 

3.3.2 Jaderné elektrárny v Evropě [40] 

Všechny jaderné elektrárny V Evropě jsou uvedené v příloze č. 4 a 5. 

3.3.3 Nejaderné státy v Evropě  

Chorvatsko, Lucembursko, Rakousko, Kypr, Dánsko, Estonsko, Řecko, Irsko, Itálie, 

Lotyšsko, Litva, Malta, Polsko, Portugalsko, Norsko 

3.4 Dozorující orgány 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB)  

Státní úřad pro jadernou bezpečnost je ústředním orgánem státní správy 

ve smyslu zákona č. 2/1969 Sb. (úplné znění z. č. 122/1997 Sb. - §2). V jeho čele stojí 

předseda, který je jmenován vládou ČR. Úřad má samostatný rozpočet a je přímo podřízen 

vládě ČR. SÚJB vykonává státní správu a dozor při využívání jaderné energie a ionizujícího 

záření, v oblasti radiační ochrany a v oblasti jaderné, chemické a biologické ochrany. 

Působnost je dána zákonem č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a 

ionizujícího záření (atomový zákon), zákonem č. 19/1997 Sb., a zákonem č. 281/2002 Sb. [9]   

Státní ústav radiační ochrany (SÚRO)  

National Radiation Protection Institute 

Mezi nejvýznamnější odborné činnosti ústavu patří [10]: 

 Zajištění činnosti radiační monitorovací sítě (RMS) ČR  

 Činnost mobilní skupiny pro analýzu radiačních nehod a mimořádných událostí v terénu 

 Systematické vyhledávání budov se zvýšenou koncentrací radonu v ČR a vedení 

centrálních databází.  

 Expertní činnost. 

http://www.sujb.cz/o-sujb/postaveni-ve-statni-sprave/
http://www.sujb.cz/fileadmin/sujb/docs/legislativa/zakony/Z2_1969Sb.pdf
http://www.sujb.cz/fileadmin/sujb/docs/legislativa/zakony/Z18_1997Sb.pdf
http://www.sujb.cz/fileadmin/sujb/docs/legislativa/zakony/Z19_1997Sb.pdf
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Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany (SÚJCHBO)  

 The National Institute for Nuclear, Chemical and Biological Protection   

Veřejná výzkumná instituce zřízená SÚJB dle zákona č.341/2005 Sb., za účelem 

výzkumné a vývojové činnosti v oblasti chemických, biologických a radioaktivních látek a 

zabezpečení technické podpory dozorové a inspekční činnosti prováděné tímto Úřadem 

v radiační ochraně a při kontrole zákazu chemických a biologických zbraní. [11] 

Western European Nuclear Regulator‘s Association (WENRA) 

Byla založena roku 1999 jako společenství představitelů dozorných orgánů zemí 

Západní Evropy s jaderným programem. V současné době sdružuje dozorné orgány všech 

členských zemí EU s provozovanými a/nebo vyřazovanými jadernými elektrárnami a 

Švýcarska. Jedním ze stěžejních cílů asociace je do roku 2010 harmonizovat ve členských 

zemích v co nejširší míře přístupy v oblasti [12]:  

 zajištění jaderné bezpečnosti energetických jaderných reaktorů,  

 vyřazování jaderných zařízení z provozu, a  

 skladovaní radioaktivních odpadů a vyhořelého paliva.  

Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) 

 International Atomic Energy Agency (IAEA)  

MAAE je nezávislou mezivládní organizací v systému OSN pro vědu a technologii 

v oblasti mírového využívání jaderné energie v souladu se Smlouvou o nešíření jaderných 

zbraní. MAAE byla založena v roce 1957 s cílem "... urychlit a rozšířit využití atomové 

energie pro mír, zdraví a prosperitu celého světa. Pokud to bude v jejích silách, bude 

zajišťovat, aby pomoc poskytovaná jí samotnou, na její žádost nebo pod jejím dohledem 

či kontrolou nebyla využívána tak, aby sloužila jakýmkoli vojenským cílům.“ [13] 

Evropské společenství pro atomovou energii (EURATOM) 

 The European Atomic Energy Community 

Evropské společenství pro atomovou energii je jedním z původně tří (dnes 

dvou) Evropských společenství. Bylo založeno Smlouvou o založení Evropského společenství 

pro atomovou energii (EURATOM). Do věcné působnosti EURATOMu patří oblast 

http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=156&typ=r&refresh=yes&levelid=eu_067.htm
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nevojenského využívání jaderné energie, především jaderná energetika. Hlavním cílem 

EURATOMu je přispět k rychlému růstu jaderného průmyslu v členských státech. [14] 

Nejdůležitějšími činnostmi jsou [14]:  

 rozvoj společného výzkumu,  

 ochrana zdraví a jaderná bezpečnost (přijímání společných bezpečnostních norem), 

poskytování půjček (investiční programy),  

 provádění bezpečnostní kontroly jaderných zařízení, 

 zajištění zásobování surovinami a palivem včetně kontroly jeho použití - štěpné materiály 

jsou ve vlastnictví EURATOMu a členské státy a jejich fyzické a právnické osoby k nim 

mají pouze právo užívací.  

 

 

4 HAVARIJNÍ PŘIPRAVENOST  

Základní principy havarijního plánování a odezvy jsou shodné pro všechny typy nehod 

a havárií. Lišit se bude pouze volba jednotlivých opatření a časový sled jejich provádění. 

Volba ochranných opatření závisí na povaze nehody nebo havárie, délce jejího trvání a 

zasažené oblasti. [15] 

Vážné nehody na jaderných zařízeních mohou vést k vysokým úrovním ozáření 

v areálu, selhání ochranné obálky či hermetických prostor a k šíření radioaktivních látek 

do životního prostředí cestou úniku do ovzduší nebo do vod. Úniky radioaktivních látek do 

ovzduší totiž způsobují vyšší dávky a dostávají se k člověku v kratším čase. Rovněž opatření 

na ochranu obyvatelstva se v případě atmosférického úniku radioaktivních látek provádějí 

obtížněji. Přesto musí havarijní plány uvažovat – i když v menším rozsahu – i cesty ozáření 

v důsledku úniku radioaktivních látek do hydrosféry. [16] 

4.1 Stanovení a charakteristika zóny havarijního plánování  

Zóna havarijního plánování (dále jen ZHP) představuje oblast v okolí areálu, kde jsou 

dle možných následků radiační havárie plněny požadavky z hlediska havarijního plánování a 

ochrany obyvatelstva pro případ radiační havárie. [1] 
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Vymezení vzdálenosti poloměru plochy ZHP závisí na typu jaderného reaktoru, 

konstrukci reaktoru a dalších faktorech, které se zohledňují při výpočtu. Velikost poloměru 

zóny určí SÚJB. Návrh na stanovení velikost ZHP je povinen předložit držitel povolení 

o umístění, výstavbě nebo provozu jaderného zařízení SÚJB dle vyhlášky č.11/1999 Sb., 

o tvorbě zóny havarijního plánování. Tento návrh se podává pouze v případě, pokud u něj 

nelze vyloučit radiační havárii s pravděpodobností vzniku větší nebo rovnou 10
-7

/rok. [17] 

ZHP pro JE Temelín a pro JE Dukovany jsou uvedeny v příloze č. 6.  

 

4.2 Ochrana obyvatelstva v havarijních plánech  

Pro JE vnitřní i vnější havarijní plán musí vycházet z konkrétního typu zařízení a 

potenciálu pro únik různých radionuklidů. Důsledky na okolí vypočítané pro řadu 

předpokládaných havarijních sekvencí pak tvoří další zdroj pro tvorbu vnějších havarijních 

plánů.  

Pro havarijní plánování rozlišujeme dvě základní oblasti [1] : 

 Areál pracoviště se zdroji ionizujícího záření  

 Okolí pracoviště se zdroji ionizujícího záření  

Zóna havarijního plánování se podle nových doporučení IAEA dále dělí na: 

 zónu automatického přijetí neodkladných ochranných opatření pro varování (ZPO), 

 zónu, kde se plánují neodkladná ochranná opatření (ZNO), 

 zónu, kde se plánují následná/dlouhodobá ochranná opatření (ZDO), 

 

Obr. 3 Dělení ZHP [15] 
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Provozovatel pracoviště se zdroji ionizujícího záření zodpovídá za: 

 neodkladná opatření zmírňující dopady havárie, 

 ochranu lidí v areálu pracoviště 

 vyrozumění příslušných úřadů a poskytnutí všech potřebných informací, doporučení a 

technické pomoci,  

 varování obyvatelstva v okolí pracoviště.  

V okolí pracoviště se zdroji ionizujícího záření zodpovídá za ochranu obyvatelstva 

místní státní správa, na celostátní úrovni pak vláda. Do zodpovědnosti ústředních orgánů a 

vlády patří zejména organizace následných opatření, která nevyžadují okamžitou 

implementaci a přesahují svým rozsahem kompetence či možnosti nižších územních 

správních celků.  

Na mezinárodní úrovni se uplatňují zejména konvence IAEA „Konvence o včasném 

varování v případě jaderné havárie“ a „Konvence o pomoci v případě jaderné nebo radiační 

havárie“. Státy, které tyto konvence ratifikovaly, jsou zavázány včas varovat ty státy, které by 

mohly být případnou havárií ohroženy a na vyžádání poskytnout předem dohodnuté 

prostředky pro posouzení a likvidaci následků. [1] 

 

4.2.1 Havarijní plány  

Vnitřní HP 

Vnitřním havarijním plánem se rozumí soubor plánovaných opatření k likvidaci 

radiační nehody nebo radiační havárie a k omezení jejich následků, zpracovává se pro 

prostory jaderného zařízení. Dle vyhlášky č. 318/2002 Sb. rozlišujeme tři základní stupně 

MU. Vnitřní havarijní plán se zpracovává v souladu s vyhláškou č. 318/2002 Sb., schvaluje 

jej SÚJB. [18]  

 

Vnější havarijní plán (dále jen VHP)  

Vnější havarijní plán (VHP)  pro zónu havarijního plánování JE (ZHP) je základním 

dokumentem složek havarijní připravenosti na řešení a realizaci opatření k ochraně 

obyvatelstva, životního prostředí a majetku v případě vzniku radiační havárie JE. [34] 
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VHP jaderného zařízení zpracovává HZS kraje, v jehož územním obvodu se jaderné 

zařízení nachází.  Tento plán je zpracován podle zákona č. 18/1997 Sb. a vyhlášky 

č. 328/2001 Sb.  

Pro potřeby zpracování VHP se území ZHP rozdělí na sektory. Sektory tvoří až šestnáct 

pravidelných výsečí v závislosti na směru větru a soustředné kruhy se středem v místě zdroje. 

V okolí jaderného zařízení je středový prostor (zpravidla kruhový), ve kterém jsou příslušná a 

předem stanovená opatření uplatňována bez ohledu na výsledky monitorování radiační 

situace. Přesný průběh hranic sektorů středového prostoru se přizpůsobí místním a 

demografickým poměrům.  Vymezení velikosti ZHP stanoví SÚJB na základě návrhu držitele 

povolení. [18] 

Havarijní plán kraje  

HP kraje zpracovává podle zákona č. 239/200 Sb. HZS kraje. Je určen k provádění 

záchranných a likvidačních prací na území kraje a pro řešení mimořádných událostí, které 

vyžadují vyhlášení třetího nebo zvláštního stupně poplachu. Zásady a způsob zpracování, 

schvalování a používání HP kraje je stanoveno vyhláškou č. 328/2001 Sb. 

4.2.2 Plány konkrétních činností na úseku ochrany obyvatelstva 

PKČ se v jednotlivých typech (HP, VHP) neliší pouze počtem zpracovaných plánů, ale i svým 

obsahem a svými názvy. Formou plánů konkrétních činností pro příslušné sektory ZHP se 

plánují ochranná opatření. [18] 

4.3 Ověřování havarijní připravenosti  

 Nejúčinnější metodou ověřování havarijní připravenosti je havarijní cvičení, jehož 

cílem je celistvé prověření a otestování všech zúčastněných, zda jsou si nejen vědomi svých 

povinností, ale hlavně jsou-li je schopni v případě mimořádné situace rozumně uplatňovat. 

Havarijní cvičení má dále za úkol ověřit vybavenost havarijních zařízení, která jsou využívána 

v případě mimořádných událostí. Havarijní připravenost je hodnocena v rámci ročních zpráv, 

přičemž samotné zajištění havarijní připravenosti je nutnou podmínkou pro získání povolení k 

provozu jaderné elektrárny. 
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Zajištění havarijní připravenosti jaderných zařízení se řídí vyhláškou č. 318/2002 Sb., 

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

ionizujícího záření a o požadavcích na obsah vnitřního havarijního plánu a havarijního řádu, 

dle vyhlášky č. 2/2004 Sb., v níž jsou pro držitele povolení přesně stanoveny podmínky 

způsobu a rozsahu ověřování havarijní připravenosti. Dále ustanovuje, že povinně jako 

součást havarijní připravenosti musí probíhat pravidelná havarijní cvičení. [43] 

 

 Ve dnech 26. – 28. března 2013 proběhlo havarijní cvičení ZÓNA 2013, které na 

scénáři simulované havárie v Jaderné elektrárně Dukovany prověřilo havarijní připravenost a 

součinnost orgánů krizového řízení. Cvičení se zúčastnily ústřední orgány státní správy, 

správní úřady Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina, základní a ostatní složky 

integrovaného záchranného systému (IZS) a další relevantní subjekty vstupující do řešení 

havarijní situace na našich jaderných elektrárnách. „ZÓNA 2013“ je již třetím velkým 

cvičením po předcházející „ZÓNĚ 2008“ na Jaderné elektrárně Dukovany a „ZÓNĚ 2010“ na 

Jaderné elektrárně Temelín.  

 Během cvičení byly splněny všechny úkoly týkající se činností krizových štábů, 

složek IZS a celostátní radiační monitorovací sítě. Přestože praktická část cvičení v terénu 

proběhla za mimořádně nepříznivých povětrnostních podmínek, plánované činnosti a úkoly 

byly provedeny v plném rozsahu a s maximálním nasazením zúčastněných složek. [43] 

Více podrobností o cvičení se nachází v příloze č. 10. 
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5 JADERNÁ HAVÁRIE 

Jako každá lidská činnost i používání zdrojů ionizujícího záření je spojeno s možností 

vzniku nehod i havárií. Je jen málo oblastí lidské činnosti, kde byla zároveň s rozvojem 

aplikací věnována taková pozornost zajištění jejich bezpečnosti z hlediska ochrany zdraví, 

jako je používání zdrojů ionizujícího záření. Přesto však nelze absolutně vyloučit, že 

k neplánovanému ozáření lidí dojde. Likvidace radiačních nehod i havárií vyžaduje velmi 

rychlé operativní rozhodování vedoucí k realizaci opatření na ochranu zdraví pracovníků a 

obyvatel a opatření na ochranu majetku. Základní rozdělení mimořádných situací je rozdělení 

na radiační nehody a radiační havárie. [15]. 

5.1 Radiační nehoda 

Únik radioaktivních látek z jaderného reaktoru, který nevede k žádnému ohrožení osob 

mimo jadernou elektrárnu, se nazývá radiační nehoda. Pokud by únik radioaktivních látek byl 

tak velký, že by jeho následky mohly dotýkat zdraví obyvatelstva v okolí elektrárny, 

hovoříme o radiační havárii. [19]. 

5.2 Radiační havárie 

Tento pojem vyjadřuje skutečnost, že na jaderné elektrárně došlo k současnému 

poškození některých ochranných bariér, přičemž lze předpokládat únik takového množství 

radioaktivních látek do životního prostředí, které vyžaduje provedení opatření na ochranu 

obyvatelstva [20].  

Vznik závažné může mít mnoho příčin. Ať už se jedná o úplné selhání bezpečnostních 

opatření a jistících technických prvků, dále hazardní způsob řízení prací v objektu, úplné 

selhání lidského faktoru, a to jak obsluhy, tak i řídících pracovníků. Vněobjektovými 

příčinami havárie může být zemětřesení (nebo následná vlna tsunami), pád letadla na objekt, 

záměrná teroristická akce nebo cílená válečná akce. [21].   

Existují 3 stupně radiačních událostí [22]: 

 Mimořádná událost 1. stupně má lokální charakter, radiační událost je ohraničena na dané 

pracoviště a je řešena v rámci obsluhy zařízení. Nedochází k uvolnění radioaktivních látek 

do životního prostředí. 
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 Mimořádná událost 2. stupně je definována únikem radioaktivních látek do životního 

prostředí bez nutnosti uplatňovat významná opatření pro ochranu obyvatel. 

 Mimořádná událost 3. stupně vede k takovému uvolnění radioaktivních látek do životního 

prostředí, že je nutné uplatnit ochranná opatření pro ochranu obyvatel podle havarijního 

plánu daného okresu. Tento stupeň událostí je radiační havárií. 

5.3 Stupnice hodnocení závažnosti jaderných událostí  

Mezinárodní stupnice hodnocení závažnosti jaderných událostí (INES – The 

International Nuclear Event Scale) byla v březnu 1990 společně zavedena Mezinárodní 

agenturou pro jadernou energii (IAEA) a Agenturou pro jadernou energii Organizace pro 

ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD/NEA). [23] 

Stupnice má sloužit především k rychlému a srozumitelnému informování veřejnosti o 

závažnosti nehod. Nenahrazuje povinnost provozovatele provést důkladný rozbor příčin a 

následků událostí.  

Každá nehoda je vždy zvažována podle všech kritérií a je jí přiřazen nejvyšší dosažený 

stupeň závažnosti. Stupnice zařazuje události do sedmi stupňů: stupně 1 až 3 se označují 

jako nehody, stupně 4 až 7 se označují jako havárie. Události, které nemají žádný 

bezpečnostní význam a jsou klasifikovány stupněm 0 (pod stupnicí), se nazývají odchylky. 

Události, které vůbec nesouvisejí s bezpečností, se označují jako události mimo stupnici. [1] 

 

Události jsou hodnoceny podle tří hlavních kritérií[1] : 

Dopad na životní prostředí 

Podle něj se hodnotí především únik radioaktivních látek mimo elektrárnu. Jsou to tedy 

nejhorší případy – třída 7 až 3. Třída 7 znamená velkou jadernou havárii s dalekosáhlými 

následky pro zdraví a životní prostředí. Třída 3 představuje velmi malý únik, který by 

pro nejvíce postiženou skupinu obyvatel znamenal dávku záření odpovídající zlomku 

předepsaného ročního limitu.   

Dopad na zařízení a prostředí uvnitř elektrárny 

Druhé kritérium hodnotí především stav aktivní zóny a únik radioaktivity v rámci 

elektrárny. Rozsah je od třídy 5, která představuje typickou situaci těžkého poškození aktivní 

http://www.iaea.org/
http://www.oecd-nea.org/
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zóny jaderného reaktoru, až ke třídě 3, která znamená velké zamoření elektrárny, nebo 

nadměrné ozáření pracovníků. 

Dopad na bezpečnostní systémy   

Používá se pro události ohrožující soustavu bezpečnostních systému elektrárny, které mají 

bránit nekontrolovatelným uvolněním radioaktivity z reaktoru do elektrárny a jejího okolí. 

Zařazují se do tříd 3 až 1.  

 

Základní struktura stupnice, postup klasifikace a příklady jsou uvedeny v přílohách 7,8 a 9.  

 

5.4 Fáze jaderné havárie  

5.4.1 Předúniková fáze  

Doba trvání: hodiny až dny (provádí se neodkladná opatření). 

5.4.2 Úniková fáze 

Doba trvání: hodiny až dny, ozáření z oblaku a z depozita na povrchu terénu (provádí se 

neodkladná opatření)  

Jestliže v časné fázi havárie je většina dostupných informací o možném 

radionuklidovém složení úniku a jeho velikosti a o pravděpodobném vývoji havárie, jejích 

následcích zatížena značnou nejistotou a informace jsou založeny prakticky na hodnocení 

stavu technologie v daném zařízení, rozhodování o ochranných opatřeních bude tedy vycházet 

ze stavu zařízení a předpovědi jeho změn, na dostupné informaci o radiační situaci v areálu a 

na meteorologických datech - budou známy výsledky monitorování ve ventilačním komíně, v 

prostorách elektrárny,  z teledozimetrického systému a postupně i z okolí JE (měření 

mobilních skupin, atd.). [15]  

Z ochranných opatření se pro časnou fázi havárie plánují a příp. realizují neodkladná 

ochranná opatření, jakými jsou vyrozumění odpovědných institucí, varování obyvatelstva, 

ukrytí, evakuace, jódová profylaxe, omezení pobytu osob, dekontaminace osob a poskytnutí 

speciální zdravotní péče ozářeným a kontaminovaným osobám.  
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 5.4.3 Poúniková fáze  

Doba trvání: týdny až roky, ozáření potravin, ozáření z depozita terénu (provádí se 

následná opatření)  

V poúnikové fázi lze očekávat již úplný přehled o radiační situaci v dotčených 

oblastech; dominantní část pokračujícího ozáření je způsobena zevním ozářením z depozitu a 

vnitřní kontaminací po požití radionuklidů v potravinách. Rozhodnutí o povaze a rozsahu 

ochranných opatření budou založena na výsledcích monitorování životního prostředí a obsahu 

radionuklidů v potravních řetězcích. Podobně jako jiné státy i Česká republika provozuje jako 

jeden z prostředků adekvátní reakce na radiační havárii - Celostátní radiační monitorovací síť 

(RMS).  

V poúnikové fázi jsou aplikována následná a dlouhodobá opatření jakými 

jsou dekontaminace určených kontaminovaných oblastí, regulace potravních 

řetězců, veterinární a zemědělská opatření, příp. i přesídlení osob z nejvíce kontaminovaných 

oblastí. Následná opatření se zavádějí až po získání spolehlivých údajů (výsledků 

monitorování) s ohledem na sociální, psychologické a ekonomické aspekty - společenské a 

ekonomické ztráty spojené s nepodloženými rozhodnutími mohou být vzhledem k délce trvání 

následných opatření značné. [25] 

5.5 Ozáření radioaktivními látkami při jaderné havárii 

Z hlediska ozáření člověka jsou zvláště nebezpečné kontaminanty životního prostředí 

uvolněné během mimořádných událostí a vypadlé z radioaktivního mraku uniklého 

z poškozeného jaderného zařízení. Převažující složkou spadu bývá směs štěpných produktů 

tvořená převážně beta a gama zářiči. Velikost ozáření závisí na druhu radionuklidu - přesněji 

na celkovém množství uniklých radionuklidů, složení směsi uniklých radionuklidů, energii, 

se kterou jsou radionuklidy do prostředí uvolňovány, a také na mechanismu jejich šíření 

v okolí. [15] 

5.5.1 Radioaktivní látky v jaderném reaktoru 

V jaderném reaktoru vznikají štěpením paliva převážně štěpné produkty, které mají 

poločasy rozpadu obvykle od zlomků sekund do stovek let.  

Mezi nejvýznamnější radionuklidy, které vznikají při provozu jaderné elektrárny, patří [1]: 
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 štěpné produkty, tj. vzácné plyny 85Kr a 133Xe, izotopy jódu 133I a 131I, 90Sr, 

134Cs a 137Cs, 

 aktivační korozní produkty, tj. 54Mn, 51Cr,59Fe, 60Co, 65Zn, 

 aktivační produkty, tj 3H, 14C, 

 transurany, zejména 239Pu. 

Radionuklidy můžeme rozdělit na radionuklidy s krátkým poločasem rozpadu (131 I) a 

na radionuklidy s dlouhým poločasem rozpadu (137Cs, 90Sr ). 

Radionuklidy s krátkým poločasem se rozpadnou od několika sekund maximálně až do 

několika měsíců, představují tedy ohrožení v okamžiku jejich úniku až do několika měsíců po 

úniku. Radionuklidy s dlouhým poločasem rozpadu způsobují dlouhodobé kontaminace. 

Jedním z nejvýznamnějších radionuklidů s dlouhým poločasem rozpadu je 137Cs. To 

znamená, že po úniku do životního prostředí zamoření klesne na přijatelnou mez po 100 až 

300 letech. [26] 

5.5.2 Cesty expozice při úniku radioaktivních látek  

Radionuklidy, které unikají do prostředí, se k člověku dostávají různými cestami. 

Přitom je člověk exponován ionizujícím zářením, a proto hovoříme o expozičních cestách. 

[2]. Důležité cesty expozice lidí při jaderné havárii tedy jsou [1]: 

 zevní ozáření z mraku uvolněného radioaktivního materiálu, 

 zevní ozáření z depozitu radioaktivních látek na povrchu terénu, 

 kontaminace povrchu těla a oděvu, 

 požití potravy a vody kontaminované radioaktivními látkami. 

Podrobná znalost všech možných expozičních cest je nezbytná pro ocenění příspěvku 

k celkové expozici člověka. Na základě takového rozboru se pak při havarijním úniku 

radionuklidů do prostředí mohou zavést opatření ke snížení či odvrácení expozice 

obyvatelstva. [2] 

Absorbované radionuklidy mohou být v organizmu distribuovány po vdechnutí (např. 

vodík, sodík a cesium), anebo se můžou selektivně inkorporovat do afinitních tkání. 

Příkladem může být afinita jódu ke štítné žláze, stroncia ke kostem a lanthanoidy s transurany 
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ke kostem a játrům. Snížení aktivity vstřebaných radionuklidů je závislé na jejich poločase 

rozpadu a rychlosti eliminace radionuklidů z organizmu určeného biologickým poločasem. [2] 

 

5.5.3 Významné radioizotopy a jejich vlastnosti 

Radioaktivní jód 131I 

Významným radionuklidem při havárii jaderné elektrárny, který představuje největší 

zdravotní riziko bezprostředně po havárii je radioaktivní jód 131I, jehož poločas rozpadu je 

8,04 dne.  Radioaktivní jód je významnou součástí radioaktivního mraku uvolněného 

z havarovaného reaktoru. Radioaktivní izotopy jódu, zejména 131I, jsou vychytávány štítnou 

žlázou, kde se mohou hromadit ve vysoké koncentraci a vést k jejímu poškození. Vzhledem 

ke specifickému vychytávání jódu ve štítné žláze, stává se tedy kritickým orgánem jak pro 

akutní, tak i pozdní účinky ozáření. [2], [29] 

Radioaktivní césium 134Cs, 137Cs 

Mezi významné dlouhodobé radionuklidy patří zejména 137Cs, jeho poločas rozpadu je 

30 let. Než se jeho hodnota sníží na zanedbatelné hodnoty, trvá několik set let. Přispívá jak 

k vnějším, tak k vnitřním dávkám. Do potravinového řetězce se dostává v důsledku 

povrchového zamoření vegetace, píce a potravin. Radioaktivní cesium se chová v živém 

organismu jako draslík, který je typickým nitrobuněčným kationtem. Jeho množství v buňce 

je určeno stupněm prokrvení tkáně. Poněvadž se volně pohybuje v buňce, může velmi 

významně emitovanou radiací ovlivňovat buněčné organely i jádro buňky se všemi důsledky 

z poškozených buněčných struktur a chromozomů v jádře buňky. [26], [21] 

Radioaktivní stroncium 89 Sr, 90Sr 

Dalším významným radionuklidem při jaderné havárie je stroncium 90Sr. Chemicky se 

chová jako vápník. Vzhledem k intenzitě jeho tvorby, dlouhý poločas rozpadu 27,7 let a 

skutečnost, že se ukládá v kostech, je stroncium považováno za velmi nebezpečné. Zabudován 

v kostech pak bezprostředně ozařuje orgány krvetvorby. Poměrně brzy, již po 24 hodinách, je 

inkorporováno do struktury kostí. Kmenové buňky krvetvorby z méně ozářených oblastí 

mohou zvýšenou proliferací udržet krvetvorbu na dostatečné úrovni a její akutní zhroucení 

nehrozí. Nejzávažnější jsou pozdní výskyty nádorových onemocnění, leukémií, osteosarkomů 
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a jiných, které vznikají po uplynutí desítek let od kontaminace v několika časových vlnách. 

[21], [26] 

5.6 Ohrožení osob, biologické účinky ozáření  

Při ozáření člověka dochází k biologickým změnám v těle, které se mohou projevit 

v průběhu dnů až týdnů, jiné v průběhu let až desítek let. Proto se dříve dělily biologické 

účinky ozáření na časné a pozdní. V posledních desetiletích ale došlo k přehodnocení tohoto 

dělení - na deterministické a stochastické.  

Průměrné roční efektivní dávky u pracovníků většiny profesí, užívajících zdroje záření, 

jsou v současné době nižší než 1/10 nejvýše přípustných limitů, které jsou bezpečně 

stanoveny pod prahem vzniku deterministických účinků. Možnost vzniku v důsledku práce se 

zdroji ionizujícího záření je spojena pouze s překročením limitních hodnot při nehodách. [1] 

Tab. 1 Účinky ionizujícího ozáření 

 

5.6.1 Deterministické účinky  

Deterministické účinky jsou podmíněny buněčnými ztrátami v důležitých buněčných 

populacích. Tyto účinky se zákonitě projeví při překročení určitého dávkového prahu. Míra, 

jakou se tyto účinky projeví, je závislá na dávce. S rostoucí dávkou roste i míra projevu. [1] 

Akutní nemoc z ozáření   

Akutní nemoc z ozáření (dále jen ANO) je charakterizována jako odpověď organismu 

na jednorázové ozáření dávkami ionizujícího záření asi od 1 Gy výše. Klinický obraz akutní 
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nemoci z ozáření závisí na dávce. Obecně platí, že vyšší dávkou záření se zkracuje doba 

jednotlivých fází ANO a zvyšuje se obtížnost pozorovaných příznaků. U ozáření dávkou 100 

Gy lze pozorovat nástup počátečních příznaků již po 5 minutách po ozáření. [41] 

ANO zahrnuje tři základní syndromy, jejichž výskyt je závislý na absorbované dávce 

ionizujícího záření. Rozlišujeme tři časové fáze – prodromální, latentní a manifestní.  

 

Dřeňová forma ANO – u pacientů po expozici od 0,7 Gy se objevuje na dávce závislý útlum 

krvetvorby, který může vést k úbytku všech krevních elementů zapříčiněné malou až nulovou 

tvorbou nových krevních buněk. Infekce spojené s úbytkem bílých krvinek a krvácení 

vznikající v důsledku poklesu počtu krevních destiček v periferní krvi jsou hlavní příčiny 

úmrtí u krvetvorného systému. Systémovými následky jsou porušení funkce imunitního 

systému, vzestup četnosti infekčních komplikací, krvácení s chudokrevností a špatné hojení 

ran.  

Gastrointestinální forma ANO – dávky ionizujícího záření, které způsobují střevní syndrom, 

jsou větší než dávky, jež jsou příčinou dřeňové formy ANO. Je to způsobeno vyšší odolností 

výstelkových buněk střevní sliznice. Ke střevnímu syndromu dochází při ozáření dávkami 

vyššími než 8 Gy. Nejvíce je postiženo tenké střevo vzhledem k tomu, že zde probíhá 

nejintenzivnější buněčný obrat.  

Neurovaskulární forma ANO – tato forma je zcela smrtelná a dosud bez znalosti léčby 

příčiny nemoci. K této formě dochází pouze po expozici velmi vysokých dávek. Spodní 

hranicí výskytu neurovaskulárního syndromu je dávka 30 Gy. Cévní složka postradiačního 

poškození se manifestuje již po ozáření dávkami 30 Gy a vyšší, kdežto po dávkách v úrovni 

několika desítek Gy proběhne akutní nemoc z ozáření pod obrazem nervové formy. 

Bezprostředně po ozáření se dostaví psychická dezorientace a zmatenost, porucha koordinace 

pohybů, křeče a konečně hluboké bezvědomí. Smrt nastane do několika hodin nebo dnů. [35] 

Akutní poškození kůže – Práh poškození se pohybuje od cca 3 Gy výše. Několik hodin po 

ozáření se objevuje tzv. časný erytém (zarudnutí), který do 24 hodin mizí. Pak nastane období 

klidu, trvající 10 – 15 dnů. Vlastní odezva na ozáření je tzv. pozdní erytém. Při kterém 

dochází ke zduření kůže a bolestivosti. To je obraz akutní radiační dermatitidy prvního 

stupně. Po ozáření vyššími dávkami, zpravidla nad 10 Gy vzniká radiační dermatitis druhého 
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stupně. Pokožka se odděluje od pojivového podkladu tekutinou, vystupující z cév a vznikají 

puchýře. Pokud dojde k těžšímu poškození cév, vyživujících tkáň, dochází k jejímu odumření 

a vzniku vředu – radiační dermatitis třetího stupně. 

Sterilita – v důsledku ozáření zárodečného epitelu se liší pro muže a ženy. Muži jsou 

citlivější, přechodná sterilita u nich byla zjištěna pro dávky 0,5 – 2 Gy. V proběhu jednoho až 

tří let dojde k regeneraci. Trvalou sterilitu způsobují dávky 3 Gy a vyšší. U žen je trvalá 

sterilita způsobena dávkami v rozmezí 2,5 – 8 Gy. 

Zákal oční čočky (katarakta) – postihuje útvar, který nemá přímou výživu a vlastní buněčný 

substrát. Proto je doba od ozáření k vytvoření změn dlouhá (6 měsíců a více). Ke vzniku může 

dojít již po jednorázovém ozáření dávkou 1,5 Gy.   

5.6.2 Stochastické účinky  

Stochastické účinky jsou účinky podmíněné mutacemi buněk. Mutace jako takové se 

vyskytují i spontánně v populaci, ale bylo prokázáno, že působení ionizujícího záření zvyšuje 

výskyt těchto mutací. Nicméně klinické příznaky nádorů vzniklých spontánně nejsou 

odlišitelné od klinických příznaků nádorů vzniklých v důsledku ozáření. Jedná se o 

bezprahové účinky, ale s rostoucí dávkou stoupá pravděpodobnost vzniku poškození. Mezi 

účinky stochastické patří vznik zhoubných nádorů a genetických změn. 
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6 OPATŘENÍ K OCHRANĚ OBYVATELSTVA  

6.1 Neodkladná opatření  

6.1.1 Varování a vyrozumění  

Varování  

Varováním se rozumí systém technických a organizačních opatření k zabezpečení 

včasného průniku varovné informace k obyvatelstvu o vzniku události, která může vést nebo 

vede k radiační havárii na JE, vyžadující realizaci neodkladných opatření k ochraně 

obyvatelstva, majetku a životního prostředí. [34] Varování obyvatelstva je při radiační havárii 

jedním z prvořadých opatření.  

V České republice je zaveden jednotný varovný signál VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA. 

Tento signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 sekund a může být vysílán 

3x po sobě v tříminutových intervalech. [20] 

 

Obr. 4 Všeobecná výstraha [20] 

Z organizačního hlediska je varování obyvatelstva v ZHP zabezpečováno držitelem 

povolení s využitím jednotného systému varování a vyrozumění MV ČR s tím, že držitel 

povolení zabezpečuje výstavbu a provoz koncových prvků varování – sirén.  HZS kraje 

zabezpečuje na smluvním základě jejich dálkové ovládání prostřednictvím systému 

selektivního radiového návěštění (SSRN). Záložní  dálkové ovládání zabezpečuje pro případ 

výpadku držitel povolení. [34] 
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Varovný signál je vždy pouze pokynem k získání dalších informací o příčině vyhlášení 

tohoto signálu. Odvysílání varovného signálu značí obecné nebezpečí. O jaké nebezpečí 

skutečně jde (záplavy, živelné pohromy, radiační havárie, atd.) a o způsobu ochrany 

obyvatelstva včetně případného použití ochranných prostředků, bude obyvatelstvo 

bezprostředně informováno prostřednictvím rozhlasu a televize, místním rozhlasem, vozidly 

složek integrovaného záchranného systému nebo jiným místně dostupným způsobem. 

Zvuk sirén by měl být pokynem k ukrytí a zapnutí rozhlasového nebo televizního 

přijímače na níže uvedených kanálech, kde v opakovaných několikaminutových rozhlasových 

a televizních relacích obdržíte nezbytné informace a pokyny k provedení neodkladných 

ochranných opatření. [20] 

Vyrozumění  

Jestliže reálně hrozí, nebo již nastala mimořádná událost, musí (měla by) o tom 

vzniknou informace, která se od místa vzniku šíří k řídícím orgánům složek IZS, orgánům 

územní samosprávy, státní správy a dalším orgánům a organizacím, podílejícím se na řešení 

situace a mezi nimi navzájem. Takto předávané informace se nazývají vyrozumění. [33] 

         

Obr. 5 Vyrozumění [33] 

6.1.2 Monitorování  

Právní rámec pro systém radiační ochrany v ČR, včetně systému monitorování radiační 

situace na území ČR, vytváří zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a 

ionizujícího záření (atomový zákon) a na něj navazující prováděcí předpisy.  

Radiační situace na území ČR je zjišťována především pomocí Radiační monitorovací 

sítě (RMS). Jejím řízením je pověřen Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB). Vedle 

něho, tj. jeho Regionálních center a Státního ústavu radiační ochrany (SÚRO) a držitelů 
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povolení k provozu jaderných zařízení, se na činnosti RMS podílejí organizace resortů 

Ministerstva financí (MF), Ministerstva obrany (MO), Ministerstva vnitra (MV), Ministerstva 

zemědělství (MZe) a Ministerstva životního prostředí (MŽP). Podrobnosti k funkci a 

organizaci RMS jsou upraveny vyhláškou 319/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 27/2007 Sb. 

Další požadavky na zajištění monitorování radiační situace jsou stanoveny nařízením vlády 

č. 11/1999 Sb. (pro zónu havarijního plánování) a schválenými programy monitorování.  

RMS pracuje ve dvou režimech, v tzv. normálním režimu, který je zaměřen na 

monitorování za obvyklé radiační situace, a v tzv. havarijním režimu, do něhož RMS přechází 

za radiační mimořádné situace. Normální režim je kontinuálně zabezpečován stálými 

složkami RMS, v havarijním režimu pracují rovněž pohotovostní složky. [36] 

6.1.3 Ukrytí  

Ukrytí obyvatelstva se plánuje a připravuje v ZHP a  při radiační havárii se uskutečňuje 

neprodleně po varování obyvatelstva bez vyčkávání na výsledky monitorování skutečné 

radiační situace a bez vyčkání na rozhodnutí krizového štábu. Ukrytí obyvatelstva je nutno dát 

přednost před evakuací během průchodu radioaktivního oblaku. [34] 

Ukrytí je účinným a nejdůležitějším způsobem ochrany obyvatelstva před 

radioaktivními látkami. Již pouhým pobytem v budovách se zavřenými okny a dveřmi se 

podstatně omezí účinky radioaktivního záření. Nejlepší ochranu před účinky radioaktivních 

látek poskytují uzavřené, zděné prostory. 

Varovný signál sirén může obyvatelstvo zastihnout doma, na pracovišti, ve městě nebo 

v přírodě. Zvuk sirén by měl být pokynem k ukrytí a zapnutí rozhlasového nebo televizního 

přijímače na kanálech: 

 ČT 1 nebo ČT 24, 

 Český rozhlas 1 – Radiožurnál nebo místně příslušný Český rozhlas (např. pro JET 

ČR České Budějovice), 

kde v opakovaných několikaminutových rozhlasových a televizních relacích obdrží nezbytné 

informace a pokyny k provedení neodkladných ochranných opatření. 

Ochranná opatření ukrytí a jodová profylaxe jsou vyhlašována v rámci prvotního 

varování na celém území zóny havarijního plánováni současně. Ukrytí se plánuje na nezbytně 

nutnou dobu nejvýše 2 dny. [20] 
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DOMA 

Jestliže se v době vyhlášení ukrytí nachází doma, je doporučeno dodržovat následující 

opatření: 

 Zachovat klid. 

 Shromáždit všechny přítomné ve vhodné místnosti s možností poslechu televizního 

nebo rozhlasového vysílání. Přístup k pokynům sdělovaných prostřednictvím 

televizních nebo rozhlasových kanálů nesmí být omezen, protože je stejně důležitý 

jako ochranné opatření ukrytí. 

 Zapnout televizi nebo rozhlas na určených kanálech, na kterých budou sdělovány 

pokyny pro další činnost. Tam, kde je v obcích místní rozhlas nebo kabelová televize, 

sledovat pokyny, které bude jejich prostřednictvím vydávat obecní úřad.   

 Vypnout ventilační a klimatizační zařízení a uzavřít větrací otvory (v koupelnách, 

na WC, ve spižírnách apod.). 

 Uhasit (vypnout) všechna zařízení na spalování paliv. 

 Uzavřít hospodářská a domácí zvířata v budovách a zabezpečit je dostatkem vody a 

krmiva. 

 Zavřít okna a dveře a pokud možno je utěsnit. 

 

Je potřeba neopouštět zvolený úkryt, pokud prostřednictvím televize nebo rozhlasu nebo 

místních sdělovacích prostředků od orgánů krizového řízení nebudou sděleny pokyny pro 

jinou činnost. Telefon by se měl použít jenom v nejnutnějších případech. 

NA PRACOVIŠTI A VŠUDE JINDE MIMO DOMOV 

Pracovníci by měli postupovat podle pokynů svých nadřízených nebo podle havarijních 

plánů, pokud je má pracoviště zpracováno. Ve zdravotnických, sociálních, kulturních, 

dopravních a jiných zařízeních se dodržují pokyny jejich personálu. V případě, že vyhlášení 

varovného signálu zastihne osoby na volném prostranství, je nejvhodnější aby se neprodleně 

odebraly do nejbližší budovy alespoň k provizornímu ukrytí. 
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PÉČE O RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY 

V případě, že jsou děti doma bez dozoru, a není možné se k nim co nejdříve dostat, je 

potřebné o tom informovat složky záchranného systému na číslech 112, 150 nebo 158. Pokud 

se nacházejí v předškolních zařízeních nebo ve školách, není nutné je za každou cenu 

vyzvednout. Zbytečný pohyb na volném prostranství může být pro všechny nezdravý. V 

předškolních zařízeních a ve školách bude o děti postaráno. Každé z těchto zařízení má 

vypracován podrobný postup činnosti k zabezpečení potřebné ochrany dětí. Mají i 

dostatečnou zásobu tablet jodidu draselného. 

6.1.4 Jodová profylaxe  

Významným opatřením je jodová profylaxe. Jednou z látek unikajících při radiační 

havárii jaderných zařízení je radioaktivní jod. Jod má tendenci shromažďovat se ve štítné 

žláze člověka. Aby se předešlo hromadění radioaktivního jódu ve štítné žláze a následnému 

poškozeni zdraví, užívají se tablety s jodem neradioaktivním ve formě jodidu draselného (KI), 

který nasytí štítnou žlázu a zabrání ukládání jodu radioaktivního. [34] 

Správné načasování požití tablety jodidu draselného zajistí plné nasycení štítné žlázy 

neradioaktivním jodem, a tím zabrání hromadění radioaktivního jodu. Podání 50 – 300 mg 

stabilního jodu poskytuje téměř 100% ochranu, uskuteční-li se 1 až 6 hodin před očekávanou 

dobou přijmu radioaktivního jodu. Podá-li se KI až po přijmu, účinnost se snižuje s 

prodlužováním intervalu a dosáhne méně než 50 % při podání profylaktické dávky do 6 hodin 

po přijmu kontaminantu. [1] 

Obr. 6 Dávkování KI při úniku radioaktivních látek 

Jódová profylaxe se plánuje a připravuje v územních celcích v okolí do 20 km od JE 

Dukovany a v okolí do 13 km od JE Temelín. Tablety KI společně s návody na jejich použití 
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byly vydány v zóně havarijního plánování do všech domácností, školských, sociálních, 

zdravotnických zařízení a na všechny objekty (pracoviště). Dále byla distribuce provedena na 

všechny orgány, organizace a složky podílející se na havarijní připravenosti. [34] 

Tablety jodidu draselného je třeba užít neprodleně po vyhlášení doporučení pro jejich 

požití - na základě pokynů v televizním nebo rozhlasovém vysílání, případně podle pokynů 

orgánů krizového řízení, nikoliv bezprostředně po zaznění sirén. Zpoždění v požití má za 

následek snížení ochranných účinků. Jodid draselný nemá běžně vedlejší účinky. Jodová 

profylaxe požitím tablet jodidu draselného se proto provádí u všech osob, včetně dětí, 

těhotných a kojících matek vyjma těch, které jsou vůči podávanému preparátu citlivé.  

Pokud z nějakých důvodů nejsou tablety k dispozici v budově, ve které se v daném 

okamžiku osoby nachází, není vhodné pro ně odcházet. Ukrytí je z hlediska ochrany 

důležitější opatření. 

Tablety jsou pravidelně obměňovány z důvodu uplynutí doby jejich použitelnosti 

obecním úřadem. Tablety jodidu draselného si mohou občané nežijící v zóně havarijního 

plánování zakoupit v lékárnách po celé České republice. [20] 

 

6.1.5 Evakuace  

Evakuace obyvatelstva je mezním, ale současně nejúčinnějším opatřením k zajištění 

jeho ochrany. K jejímu provedení je připraven příslušnými orgány krizového řízení kraje plán 

evakuace, podle kterého jsou lidé evakuováni přes předem stanovená přijímací střediska 

do míst nouzového ubytování. 

Evakuační trasy jsou voleny tak, aby doprava po komunikaci byla plynulá, nedocházelo 

ke komplikacím a vedla přes místa dekontaminace. Evakuaci nařizuje orgán krizového řízení 

na základě doporučení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost vycházejícího z analýzy 

výsledků monitorování radiační situace. 

Pokyny k přípravě a zahájení evakuace budou vysílány rozhlasem, televizí a místními 

sdělovacími prostředky nebo jinými v místě dostupnými prostředky. [20] 
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PŘÍPRAVA K EVAKUACI 

Evakuační zavazadlo by mělo obsahovat zejména: 

 osobní doklady (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 běžné lékárničky), 

dioptrické brýle; 

 cennosti (peníze, šperky, vkladní knížky, cenné papíry, pojistné smlouvy, platební 

karty); 

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

 toaletní a hygienické potřeby, 

 přenosné rádio s rezervními bateriemi; 

 mobilní telefon s nabíječkou; 

 kapesní svítilna a náhradní baterie; 

 spací pytel nebo přikrývku, karimatku nebo nafukovací lehátko; 

 potřeby pro šití, kapesní nůž. 

Způsoby evakuace 

1. Evakuace přistavenými dopravními prostředky 

K provedení hromadné evakuace budou do jednotlivých obcí přistaveny autobusy, které 

obyvatelstvo dopraví do přijímacích středisek a následně do místa nouzového ubytování. S 

konkrétními místy přistavení budou seznámeni obecním úřadem. Jsou volena tak, aby pobyt 

na volném prostoru po opuštění úkrytu a při přemístění k autobusu byl co nejkratší a budou 

viditelně označena.   

Způsob nasedání do autobusu bude upřesněn místně dostupnými sdělovacími 

prostředky. Po výzvě k nasednutí je nutné dodržovat tyto zásady: 

 Použít k přesunu do evakuačního autobusu doporučených ochranných prostředků, 

které jsou uvedeny v části „Jak se chovat při nezbytném opuštění úkrytu“. 

 Vzít evakuační zavazadla. 

 Uzamknout byt nebo dům. 

 Odebrat se nejkratší cestou k přistavenému autobusu. 
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 Před vstupem do autobusu se odloží prostředky na ochranu povrchu těla do plastového 

pytle před autobusem. Prostředky na ochranu dýchacích cest se neodkládají, pokud k 

tomu nebudou lidé vyzváni.  

 Po celou dobu je nutné zachovat klid, chovat se ukázněně a řídit se důsledně pokyny 

orgánů krizového řízení. 

Orgány místní samosprávy a složky integrovaného záchranného systému budou 

kontrolovat, zda ohrožené území opustili všichni obyvatelé. 

2. Evakuace vlastními dopravními prostředky =  samoevakuace 

Po vydání pokynu k provedení evakuace se může k opuštění ohroženého prostoru použít 

i vlastního uzavřeného vozidla podle dále uvedených zásad. Při použití vlastního vozidla je 

doporučeno, aby vozidlo splňovalo následující kritéria: 

 Je garážováno nebo zaparkováno v blízkosti místa ukrytí. 

 Je v dobrém technickém stavu. 

 V nádrži má dostatečnou zásobu pohonných hmot na předpokládanou trasu jízdy. 

Dále je doporučeno 

 Znát určenou trasu do místa přijímacího střediska. 

 Pokud se bude nastupovat do vozidla zaparkovaného mimo vaše obydlí, je potřeba 

chránit si dýchací cesty a povrch těla prostředky uvedenými v části „Jak se chovat při 

nezbytném opuštění úkrytu“. 

 Před nasednutím do auta odložit prostředky ochrany povrchu těla do plastového pytle, 

který se ponechá na místě. Prostředky na ochranu dýchacích cest neodkládat 

 Pokud je ve vozidle autorádio, sledujte vysílání stanice Český rozhlas – Radiožurnál. 

Při jízdě do místa dekontaminace mít zavřená okna, nevětrat, nepoužívat klimatizaci 

ani topení. 

 Pokud dojde k vyzvání k průjezdu místem dekontaminace osob a techniky, této výzvy 

uposlechnout a dekontaminaci zde provést. 

 Pokud nebude dekontaminace provedena na tomto místě, snažit se zajistit umytí 

vozidla v místě ubytování. Po dosažení místa ubytování se osprchovat (omýt se vodou 

a mýdlem), převléct se do náhradního oděvu a použitý oděv uložit do plastového 
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pytle. Při neprovedení je možné ohrožení nejen sebe a posádky vozidla, ale i ostatních 

obyvatel, rozšířením kontaminace mimo zasažené území. 

 Nikdy neprovádět samoevakuaci v období vyhlášení ukrytí!! 

 

Je-li v možnostech obyvatel zabezpečit si vlastní ubytování, mohou využít této 

možnosti. V každém případě je potřeba informovat o svém příjezdu obecní úřad obce v místě 

vašeho vlastního ubytování. I v případě evakuace do místa vlastního ubytování se musí 

dodržet stanovená evakuační trasa v ZHP. [20] 

6.1.6 Dekontaminace osob 

Je-li podezření, že došlo ke kontaminaci oděvů a kůže, nabízí se jednoduché a levné 

opatření spočívající ve vysvlečení, osprchování a výměně oděvu. Kontaminované oděvy 

mohou být uskladněny pro další pozdější kontrolu a rozhodnutí o dekontaminaci nebo 

zlikvidování. Pro dekontaminaci neexistuje obecná zásahová úroveň, zdravý rozum přikazuje 

věnovat pozornost zejména osobám, které po havárii pobývaly v oblastech s nejvyšší 

kontaminací. 

Objeví – li se extrémně vysoké kontaminace kůže, je třeba za neustálé dozimetrické 

kontroly a pod lékařským dohledem použít speciálních dekontaminačních činidel a postupů. 

Jakkoli vysoká povrchová kontaminace však nemůže být důvodem k odkladu nebo zdržování 

evakuace z postižených oblastí. [1] 

6.2 Následná opatření  

Ukrytí a evakuace jsou krátkodobá ochranná opatření. Jestliže výsledky měření ukazují, 

že je třeba dalších opatření ke snížení ozáření, může být nezbytné dočasné nebo trvalé 

přesídlení a regulace spotřeby kontaminovaných potravin a vody. 

Při zavedení následných opatření zpravidla nedochází k časové prodlevě, potřebné 

k získání spolehlivých údajů (výsledků monitorování) pro odhad dávek, a tím 

k nepřijatelnému zvýšení rizika. Navíc společenské a ekonomické ztráty spojené 

s nepodloženými rozhodnutími mohou být vzhledem k délce trvání následných opatření 

značné. Je tedy důležité rozhodovat o provedení následných opatření na základě co 
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nejúplnější informace s použitím co nejlepších odhadů možných dopadů jednotlivých 

uvažovaných variant. [1] 

6.2.1 Dočasné přesídlení 

Dočasné přesídlení spočívá v organizovaném vystěhování obyvatelstva na delší avšak 

časově omezené období (např. několik měsíců), aby se zabránilo dávkám způsobeným 

radionuklidy deponovanými na povrchu terénu a v některých případech též dávkám spojeným 

s konzumací lokálních potravin a vody. 

Obecná optimalizovaná úroveň pro zahájení a ukončení dočasného přesídlení je podle 

doporučení IAEA 30 mSv za měsíc, resp. 10 mSv za měsíc. Lidé by tedy měli být přesídlení, 

jestliže lze očekávat, že odvratitelná dávka v následujícím měsíci bude větší než 30 mSv. 

Mohou se vrátit do svých domovů, když odvratitelná dávka klesne pod 10 mSv za měsíc. 

Jestliže nelze v období jednoho až dvou let očekávat, že dávka kumulovaná v průběhu 

jednoho měsíce klesne pod tuto hranici, je třeba obyvatelstvo přesídlit trvale. Dvě úrovně 

odvratitelné dávky jsou udávány vzhledem k tomu, že je mnohem nákladnější přesídlení 

provést, než udržovat. Je potřeba počítat s umístěním obyvatelstva v dočasných ubytovacích 

kapacitách s minimálním rozumným standardem a soukromím. Je rovněž nezbytné 

specifikovat období, pro které je únosné ubytování v provizorních dočasných podmínkách. 

Důsledkem této filosofie je tolerování ozáření obyvatelstva v oblastech, kde v době 

rozhodování odvratitelná dávka přesahuje 10 mSv, ale nedosahuje 30 mSv. [1] 

6.2.2 Trvalé přesídlení 

Trvalé přesídlení znamená úplné vystěhování lidí z postižené oblasti bez toho, že by se 

očekával jejich návrat dříve než za několik let. Je třeba vytvořit podmínky srovnatelné 

se standardem, které obyvatelé opouštějí. To může znamenat výstavbu nových bytů a 

infrastruktury. 

Obecná zásahová úroveň pro trvalé přesídlení je podle doporučení IAEA 1 Sv 

celoživotní odvratitelné dávky nebo kumulovaná dávka 10 mSv za měsíc přetrvávající 

po období jednoho až dvou let (to jest neumožňující ukončení dočasného přesídlení v tomto 

období). Je třeba mít na paměti, že předpokládané dávky nižší než zásahové úrovně 
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po evakuaci nebo ukončení dočasného přesídlení, mohou být stále dostatečně vysoké, aby 

zdůvodnily trvalé přesídlení. [1] 

6.2.3 Regulace spotřeby vody a potravin 

K regulaci distribuce a používání radionuklidy znečištěných potravin jsou v tabulce č. 4 

přílohy č. 8 vyhlášky č. 307/2002 Sb. (viz tab. 5) stanoveny obecné akční úrovně. Byly 

stanoveny pro použití na národní úrovni za předpokladu dostupnosti náhradních zdrojů. Jejich 

hodnoty jsou závislé na druhu potraviny a na radionuklidech, způsobujících kontaminaci. 

Tab. 2 Nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace potravin  

 

V řadě případů je pak výhodnější uvažovat o nahrazení regulace spotřeby lokálních 

produktů přesídlením a zpřístupněním náhradních zdrojů. Jestliže to není možné, je třeba 

riziko z ozáření realisticky srovnat s ostatními zdravotními riziky, což v konečném důsledku 

může vést k přijetí vyšších akčních úrovní. 

Po radiační havárii vedoucí ke kontaminaci poživatin, lze přijmout řadu opatření v 

různých stadiích jejich výroby a prodeje. Je třeba tato opatření přijímat co v největší možné 

šíři, aby se obsah radionuklidů v poživatinách udržoval pod akčními úrovněmi. 

Uvedené akční úrovně pro poživatiny rovněž vyhovují požadavkům mezinárodního 

obchodu a distribuce v zemích, které nebyly havárií postiženy. Směrné hodnoty používané pro 

účely mezinárodního obchodu jsou uvedeny v tabulce č. 5 přílohy č. 8 vyhlášky č. 307/2002 

Sb.[1] 
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7 OCHRANA OBYVATELSTVA V EVROPĚ 

Bezprostředně po nehodě ve Fukušimě, v březnu 2011, se Evropská rada usnesla, že 

bezpečnost všech jaderných elektráren v EU má být přezkoumána na základě komplexního a 

transparentního posouzení rizika a bezpečnosti (tzv. „stress testy“).  

Evropská komise a Evropská skupina pro jadernou bezpečnost (ENSREG) souhlasily, 

že budou pracovat na těchto zátěžových testech v rámci EU a posoudí, jak jsou jaderné 

elektrárny schopné odolat následkům mimořádných událostí, které mohou být odstartovány 

zemětřesením nebo záplavami. Všichni provozovatelé jaderných elektráren v EU museli 

přezkoumat reakce svých jaderných elektráren na zmíněné extrémní situace, jež mohou vést k 

mnohočetným ztrátám bezpečnostních funkcí potřebných pro jejich zvládání. 

Ačkoli přezkoumání zvládání těžkých havárií může zahrnovat i opatření v oblasti 

havarijní připravenosti řízené vnějšími službami pro ochranu veřejnosti, např. HZS ČR, toto 

téma v rámci stress testů řešeno nebylo. S ohledem na havárii ve Fukušimě byla otázka vnější 

havarijní připravenosti a odezvy v zemích EU uznána za velmi důležitou, a proto měla být 

přezkoumána skupinou ENSREG i Evropskou komisí. 

Jako první krok Komise vyzvala ke studii na téma " Posouzení současné vnější jaderné 

havarijní připravenosti a reakce v členských státech EU a sousedních zemích ".  

Ačkoli přezkoumání zvládání těžkých havárií může zahrnovat i opatření v oblasti 

havarijní připravenosti řízené vnějšími službami pro ochranu veřejnosti, např. HZS ČR, toto 

téma v rámci stress testů řešeno nebylo. S ohledem na havárii ve Fukušimě byla otázka vnější 

havarijní připravenosti a odezvy v zemích EU uznána za velmi důležitou, a proto měla být 

přezkoumána. Státy zapojené do studie jsou uvedené v příloze č. 2.  

7.1 Stanovení ZHP 

V Evropě jsou ve velikostech ZHP velké rozdíly (o více než jeden řád). Důvodem jsou 

odlišné názory jednotlivých zemí o tom, co je vhodné plánovat pro danou oblast, v souvislosti 

s volbou scénáře nehody (povaha a velikost události). Scénář se pak použije jako základ pro 

detaily plánování a připravenosti. Přestože sem vstupují především ekonomické, technické i 

politické vlivy, rozdíly by neměly být tak velké, zejména pokud se využívají finanční 
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prostředky veřejných zdrojů (čerpání z fondů EU). Otázkou pak je, co je možné a ještě 

rozumné plánovat v rámci scénáře nehody. 

Srovnání jednotlivých zón je na obrázcích 7, 8, 9 a 10. Na každém obrázku je srovnání ZHP v 

jednotlivých státech s doporučením IAEA. Srovnání je omezeno jen na státy s jadernými 

elektrárnami a státy bez jaderných elektráren, jejichž hranice spadají do ZHP sousedního 

státu. Důvody pro výběr ZHP jsou uvedeny v příloze č. 3. 

7.1.1 ZHP pro ukrytí  

ZHP pro ukrytí se pohybuje od několika km až do 30 km. Většina ZHP spadá do 

rozmezí 10 až 30 km, pouze dvě země(Arménie a Velká Británie) mají zóny menší(viz obr. 7) 

  

                  
Obr. 7 Srovnání ZHP pro ukrytí 
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Pro srovnání, v doporučeních IAEA o velikosti ZHP, kde budou přijata neodkladná ochranná 

opatření (zahrnující i ukrytí), jsou navrženy rozsahy od 3 do 30 km pro ZPO a 15 až 30 km 

pro ZNO. [32] 

7.1.2  ZHP pro jodovou profylaxi  

ZHP pro jodovou profylaxi se v Evropě pohybuje v širokém rozmezí od několika km 

do 100 km. Většina jich spadá do rozmezí od 10 do 30 km. Pouze dva státy mají zónu menší a 

jeden stát větší (viz obr. 18). Pro srovnání, IAEA doporučuje velikost ZHP pro přijetí 

neodkladných ochranných opatření (zahrnující i jodovou profylaxi) v rozsahu od 3 do 5 km 

pro ZPO a 15 až 30 km pro ZNO. Doporučení platí pro JE s výkonem větším než 1 GW. [32] 

 

Obr. 8 Srovnání ZHP pro jodovou profylaxi  
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Při srovnání však musí být brán ohled na to, že v mnoha zemích existují centralizované 

celky a funkce, které poskytují jódovou profylaxi daleko za hranicemi ZHP, avšak tato 

opatření mají tendenci se řídit osnovami nebo událostmi spíše než detailním plánováním. V 

důsledku toho jsou patrné velké rozdíly v ZHP na obrázku 8. Ve srovnání s ostatními zeměmi 

však v praxi nemusí být reakce na distribuci jódu po nehodě dostatečná. 

7.1.3 ZHP pro evakuaci  

ZHP pro evakuaci se v Evropě (viz obr. 9) pohybuje od několika km (UK) do 30 km 

(BG a HU). Více než polovina zemí má ZHP pro evakuaci 10 km nebo menší. Pro srovnání, 

doporučení IAEA uvádí velikost ZHP pro provedení neodkladných ochranných opatření 

(včetně evakuace) pro ZPO 3 – 5 km a pro ZNO 15 – 30 km. Tento rozsah opět platí pro 

elektrárny o výkonu nad 1 GW [32]. 

 
Obr. 9 Srovnání ZHP pro evakuaci  
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7.1.4 ZHP pro omezení potravin  

Mnoho zemí nemá přesně určenou ZHP pro omezení kontaminovaných potravin. U 

zemí, které tuto ZHP měly určenou, byly velké rozdíly. Ve většině případů byla tato ZHP 

srovnatelná se ZHP pro ostatní neodkladná opatření (např. evakuace).  

 

Obr. 10 Srovnání ZHP pro omezení potravin  

V jiných případech byl rozsah ZHP pro omezení potravin mnohem větší (např. HR 100 km, 

HU 300 km a BE, DE a CH celý stát; viz obr. 10). Pro srovnání, doporučení IAEA na 

maximální poloměr ICPD (Ingestion and Commodities Planning Distance) je 300 km [32]. 

Bez ohledu na rozdíly v ZHP je v praxi omezení potravin do značné míry stejné ve všech 

státech EU (tj. v souladu s CFIL = Community Food Intervention Levels). 
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7.1.5 Zdůvodnění pro výběr ZHP  

Důvody pro výběr ZHP jsou uvedeny v příloze č. 3. Ve většině případů byly 

vzdálenosti stanoveny na základě toho, že odhadovaná dávka z předpokládaného vypuštění v 

předpokládaných klimatických podmínkách by neměla přesáhnout určitou úroveň intervence 

nebo jiné úrovně dávky. Významné rozdíly jsou však patrné mezi jednotlivými zeměmi s 

ohledem na tyto předpoklady nebo množství (tj. rozsah předpokládaného uvolnění, 

předpoklad počasí a celkový dopad zásahu). Není proto překvapením, že existují významné 

rozdíly v rozsahu výsledné ZHP. 

Shrnutí:  

Česká republika má dvě různé ZHP. Pro JE Temelín je to 13 km, s vnitřním pásmem 5 

km. JE Dukovany má ZHP se třemi pásmy – 5, 10 a 20 km. JE Temelín tak se svým 13km 

pásmem nesplňuje doporučení IAEA pro ZNO, která je stanovena v rozmezí od 15 do 30 km. 

Tuto hranici však nesplňuje téměř polovina států. 

V České republice nejsou stanoveny různé ZHP pro různá ochranná opatření, jako je 

tomu v jiných státech. Odlišná ZHP je pouze pro evakuaci, a to 5 km pro JE Temelín a 10 km 

pro JE Dukovany. Co se týče omezení potravin a vody, které by mohly být při havárii 

kontaminovány unikajícími radionuklidy, domnívám se, že hranice ZHP 13 a 20 km je zcela 

nedostatečná. I vzhledem k doporučení IAEA, která pro tuto zónu doporučuje poloměr 300 

km. Tuto hranici splňují 4 státy, a někde tento poloměr pokryje i území celého státu. 

Například v Maďarsku, kde se nachází pouze jedna jaderná elektrárna, je otázkou, proč zvolili 

tak rozsáhlou ZHP. Faktem je, že všechny ZHP v Maďarsku jsou stanoveny na horní hranici 

doporučení. Výběr takového ZHP se zdůvodňuje pouze dodržením doporučení IAEA. Přitom 

nemůžeme Maďarsko ani zdaleka považovat za bohatý stát, vzhledem k tomu, že v roce 2011 

bylo na 22. místě žebříčku HDP na obyvatele (tzn. i za ČR, která byla na 18. místě). Více 

pochopitelné je to v Německu, kde jsou po havárii v Japonsku laděni spíše protijaderně a 

navíc je tam v provozu 11 jaderných elektráren. Německo lze také považovat za jeden z 

bohatších států.  

Bylo by však příliš jednoduché a nesprávné myslet si, že kvůli rozdílům v ZHP je 

ochrana obyvatelstva v jednom státě v něčem horší než v ostatních. Je potřeba brát v potaz 

komplexní opatření havarijní připravenosti a odezvy, a ne pouze jeden aspekt, a to ZHP. Je 
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určitě možné, že vyšší stupeň ochrany může být dosažen i ve státě s menšími ZHP. Je nutné 

brát v úvahu, že v mnoha státech je výběr ZHP ovlivněn nejen sociálně-ekonomickými, ale i 

politickými aspekty. 

Je tomu již 28 let od havárie JE v Černobylu a neustále platí v okolí elektrárny 20km 

mrtvá zóna. Podobná havárie je v dnešní době již v podstatě vyloučena, ale i havárie menšího 

rozsahu by mohla způsobit závažný únik radionuklidů do ovzduší a tím i následnou 

kontaminaci potravin a vody. Proto stanovení ZHP pro omezení vody a potravin jistě stojí 

ještě za zvážení a další posouzení. Dále se dá očekávat, že v návaznosti na havárii v JE 

Fukušima se bude ZHP v některých státech zvyšovat. Považuji za žádoucí a správné 

provádění pravidelných cvičení havarijní připravenosti. Myslím si, že jsou však oblasti, na 

které se cvičením připravit nedá. V dnešní době máme k dispozici i řadu softwarových 

vymožeností, které nám dokážou vypočítat šíření radioaktivního mraku apod. Dokud však 

nezažijeme skutečné šíření radioaktivního mraku, nemůžeme vědět, zda jsme na tuto situaci 

skutečně připraveni. Proto oceňuji přístup Maďarska ve jménu hesla „více je někdy lépe“. 

V dosažení společného pohledu na rozsah ZHP ve státech EU spatřuji tu výhodu, že 

zvyšuje důvěru veřejnosti v opatření havarijního plánování a odezvy. 

7.2 Neodkladná opatření 

Většina zemí (jak jaderných, tak nejaderných) poskytla informace o kritériích dávek 

používaných pro zavedení všech uvedených ochranných opatření, na rozdíl od omezení 

potravin (kde byl odkaz obecně z kritérií na základě koncentrace radionuklidů v potravinách). 

Dávky, které mají být použity dle kritérií, byly definovány různými způsoby (vnější dávka, 

dávka pro celé tělo, efektivní dávka, dávkový ekvivalent nebo absorbovaná dávka na určený 

orgán, odvrácená dávka nebo předpokládaná dávka v průběhu různých časových období) a u 

některých zemí byl různý rozsah hodnot pro kritérium stanovení jejich vlastní dávky nebo 

byly specifikovány jiné hodnoty pro děti, takže srovnání nebyla vždy jednoduchá. Nicméně 

byla alespoň možná, a jsou tedy znázorněna na obrázcích, přičemž bližší diskuze následuje 

níže. 

Kritéria dávky byla nejčastěji stanovena v předpisech nebo normách (20 z 29 

zúčastněných zemí) a byla začleněna do doporučení v osmi zbývajících zemích (informace o 

tomto nebyly poskytnuty Německem). 
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7.2.1 Jodová profylaxe  

Dávková kritéria 

Pro jodové profylaxe je větší variabilita v kritériích použitých dávek. Většina zemí 

používá absorbovanou dávku ekvivalentu štítné žlázy jako základ pro kritéria a mnoho zemí 

určuje rozdílná kritéria pro děti i pro dospělé. Kritérium dávky pro dospělé je zpravidla mezi 

50 a 200 mGy s hodnotami nízkými až k 10 mGy (na dolním konci rozsahu) a vysokými až k 

1000 mGy. Pro děti kritérium dávky leží obvykle mezi 10 a 50 mGy s hodnotami nízkými k 5 

mGy a vysokými k 100 mGy. Lhůty pro integraci dávky jsou obecně specifikovány. Pro 

srovnání, obrázek 15 ukazuje obecnou optimalizovanou intervenční hodnotu IAEA pro jódové 

profylaxe (na odvrácení vlivu dávky na štítnou žlázu v důsledku radioaktivního jódu). 

Existuje opět několik zemí (9 z 28), které se jednoduše přizpůsobily těmto kritériím. 

 

Obr. 11 Dávková kritéria pro zavedení jodové profylaxe  

Otázka použití stabilního jodu 

Použití stabilního jodu mezi dotazovanými státy je znázorněno na obr. 12. Chorvatsko 

stále vyvíjí svou strategii jodové profylaxe a čtyři nejaderné státy (Estonsko, Irsko, Malta a 

Portugalsko) odpověděly „ne“ na všechny otázky, protože použití stabilního jodu se 

nevztahuje k jejich situaci. 
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Obr. 12 Použití jodové profylaxe 

Většina zemí (jaderné a nejaderné) by použila stabilní jod pouze jako izolované 

protiopatření. Některé státy (včetně severských zemí) by ho užily pouze v kombinaci s 

ukrytím. Nikdo by stabilní jod nepodal pouze v kombinaci s evakuací.  

Všechny odpovědi na otázku po doporučených dávkách stabilního jodu se shodovaly s 

doporučeními WHO, ačkoli doporučené dávky nebyly dosud stanoveny v Arménii a 

Chorvatsku. Rozdíly se týkaly pouze toho, zda byly specifikovány dávky z hlediska množství 

jodu, nebo jodidu. 

Tab. 3 Četnost opakovaného přijmu 

 



45 
 

Tab. 4 Četnost opakovaného přijmu 

 

Většina zemí umístila nějaký limit počtu dávek stabilního jodu, který by byl podáván. 

Nizozemí a Velká Británie nedoporučuje opakované podání. Osm dalších států nedoporučuje 

opakované podání novorozencům a v některých případech kojencům. Bulharsko umožňuje 

celkové podání až do 1 g jodu pro všechny kromě novorozenců a těhotných žen. V 

Lucembursku jsou tři nebo čtyři doplňující dávky povoleny, avšak s různými frekvencemi 

(buď jedno opakování každý den, nebo poloviční dávkování každých osm hodin). Ostatní 

země omezují pouze frekvenci opakování. Žádná z těchto odpovědí, jak se zdá, nebyla zcela v 

souladu s pokyny WHO o opakovaném podání, které navrhují opakované podání pouze pro 

kojence, děti a dospívající. 

Odpovědi na opatření týkající se pre-distribuce stabilního jodu jsou shrnuty na obrázku 

13. Všechny jaderné země pre-distribuují stabilní jod pouze v konkrétních oblastech.   

 

Obr. 13 Pre-distribuce stabilního jodu 
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Jod je pre-distribuován také v konkrétních oblastech v Rakousku, Litvě a Lucembursku. 

Ve všech jaderných zemích je tou konkrétní oblastí ZHP nebo  oblast v rámci definované 

vzdálenosti od JE (i když odpověď Slovinska ukazuje, že pre-distribuce stále ještě probíhá). 

V Lucembursku je příslušná oblast v rámci 25 km od JE Cattenom (ve Francii) a 

v Lotyšsku v rámci 50 km od JE Ignalina, která je odstavena. 

 

Pouze čtyři státy poskytly informace o oblastech a počtech dotčených osob. Tato informace je 

shrnuta v tabulce 6. 

Tab. 5 Pre- distribuce stabilního jodu 

 

Většina jaderných zemí také pre-distribuuje stabilní jod zvláště ohroženým skupinám. 

Netýká se to těchto států: Německo, Maďarsko, Nizozemí, Rumunsko, Španělsko a Švédsko. 

Rakousko, Litva a Lucembursko jsou nejaderné země, které i přesto pre-distribuují jod 

ohroženým skupinám. Pre-distribuce zpravidla probíhá do škol, školek a nemocnic.  

Informace o možných vedlejších účincích jsou k dispozici společně s jodem ve všech 

státech, s výjimkou Litvy. Bývá to běžně uváděno v příbalovém letáku, který je součástí 

každé krabičky tablet. 

Většina jaderných zemí má další zásoby stabilního jódu a opatření pro jeho distribuci v 

případě potřeby. Umístění těchto dodatečných dodávek se mění a zahrnuje zařízení civilní 

ochrany nebo havarijní jednotky, lékárny, regionální nebo národní centra, a provozovatele JE. 

 

Shrnutí:  

V České republice jsou jodové preparáty distribuovány držiteli povolení na celkovém 

území 1 790 km2, celkovému počtu 162 300 obyvatel. Dolní hranice dávkového kritéria pro 

užití jodové profylaxe je stanovena na 50 mSv a horní na 500 mSv, tudíž ČR splňuje 

doporučení IAEA. Dávkové kritérium pro děti u nás není stanoveno. Za účinnější je 
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považována kombinace s ukrytím, což je bezpochyby lepší varianta než jodová profylaxe 

coby izolované protiopatření.  

Každá domácnost v ZHP obdrží na každého dospělého a dítě nad 12 let 4 tablety jodu. 

Je preferováno užití pouze jedné dávky, ke kterému by mělo dojít až po vyzvání. Může se 

však stát, že při nepříznivém vývinu situace dojde k opakovanému vyzvání k užití dávky. 

Obyvatelé mimo ZHP, kde již neprobíhá distribuce jodu, si ho mohou libovolně zakoupit v 

lékárnách. Zde se opět můžeme pozastavit nad nedostatečnou ZHP. Pásmo 13 km v okolí 

Temelína bude dle mého názoru v případě havárie nedostatečné. Věřím, že spousta 

domácností, které se za hranicí tohoto pásma nachází, si jodové tablety kupuje samostatně v 

lékárnách. Osobně si myslím, že vzhledem k tomu, že se distribuují 4 tablety na osobu, 

nejedná se o tak nákladnou položku, aby se ZHP nemohla rozšířit. Popřípadě by se mohlo 

alespoň zajistit, aby všechny domácnosti v pásmu dalších 15–20 km byly srozumitelně 

informovány a poučeny o možnostech jodové profylaxe. Vzhledem k tomu, že jsou i státy bez 

jaderných elektráren, které svým občanům přesto poskytují jodové preparáty, měli bychom se 

zamyslet, jestli svým občanům nemůžeme poskytnout lepší ochranu.   

Státy, ve kterých se podávání stabilního jodu významně odlišuje od doporučení WHO, 

zejména o opakovaném přijmu, by měly tento postup dále přezkoumat.  

 

7.2.2 Evakuace  

Dávková kritéria  

Pro nutnost evakuace se typicky účinná dávka pro celé tělo pohybuje mezi 50 a 300 

mSv s minimálními hodnotami 20 nebo 30 mSv (obvykle na dolním konci rozsahu) a 

několika hodnotami až k 500 mSv (horní konec rozsahu). Nebyla zjištěna žádná zvláštní 

kritéria stanovená pro děti. Tam kde je uvedeno, byla kritéria stanovena nejčastěji pro 

integrační dobu 7 dnů. 

Obrázek 14 ukazuje obecnou optimalizovanou intervenční úroveň IAEA pro dočasnou 

evakuaci (pro odvrácení dávky v období ne delším než 1 týden) a slouží ke srovnání. Je opět 

pozoruhodné, kolik zemí (18 z 28 odpovědí) přijalo intervenční úroveň v souladu s těmito 

kritérii. 
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Obr. 14 Dávková kritéria pro zavedení evakuace  

Praktické aspekty  

Jaderné státy, kromě Velké Británie, doporučují evakuaci ještě před únikem 

radioaktivních látek. Mnoho nejaderných států považovalo tuto otázku neadekvátní vzhledem 

ke své situaci. Ty, které i přesto odpověděly (Chorvatsko, Itálie, Litva, Lucembursko, 

Portugalsko a Norsko), doporučují taktéž evakuaci ještě před únikem. Řecko a Polsko 

preferují vyčkat až po úniku. Obecně, rozhodnutí o evakuaci ještě před únikem by mělo být 

založeno na posouzení stavu JE, předpovědi možných úniků a jejich důsledků ve srovnání se 

zásahovými úrovněmi. Obrázek 15 znázorňuje odpovědi o tom, zda v případě nehody bude 

evakuace doporučena před únikem.   
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 Obr. 15 Doporučení evakuace  

Ne všechny státy poskytly informace o tom, jak by u nich evakuace probíhala. Z těch, 

které informace poskytly, všechny uvedly, že by to byla kombinace samoevakuace a 

organizovaného transportu.  

Obrázek 16 znázorňuje odpovědi na praktické aspekty evakuace. Většina jaderných 

států přijímá zvláštní ustanovení evakuačních plánů pro konkrétní skupiny. Výjimkou jsou 

Německo a Slovinsko. Mezi nejadernými státy to polovina také tak dělá, a druhá polovina ne. 

Tato zvláštní opatření se obecně týkají nemocnic, domovů péče, sociálních institucí, škol a 

věznic.  

  

Obr. 16 Praktické aspekty evakuace 
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Většina zemí tvrdí, že jejich předurčená přijímací střediska mají dostatečnou kapacitu 

pro ubytování celkového počtu obyvatel, kteří mají bydliště v ZHP, tři státy (Belgie, 

Slovinsko a Velká Británie) na tuto otázku neodpověděly. Česká republika, Rumunsko, 

Švýcarsko a Lucembursko byly jedinými státy, které uznaly, že jejich přijímací střediska 

mohou mít nedostatečnou kapacitu. 

Shrnutí:  

Všechny státy by měly mít jistotu, že kapacita evakuačních středisek pro jejich ZHP je 

dostatečná. Nelze spoléhat na fakt, že obyvatelé ZHP například využijí možnosti 

samoevakuace a ubytují se u svých příbuzných, a tím pádem nebudou potřebovat ubytování v 

evakuačních střediscích. Tento problém se dotýká i ČR, která přiznala, že kapacita 

evakuačních středisek není dostatečná.  

Dále by všechny státy, které dosud nemají ve svých evakuačních plánech zahrnuty 

evakuace konkrétních skupin osob, např. z nemocnic, domovů důchodců, škol, školek, věznic 

apod., měly tyto skupiny zahrnout. V opačném případě by měly vysvětlit, proč to není 

potřebné. V ČR bude evakuace provedena preventivně v předúnikové fázi, nebo se provede až 

v poúnikové fázi radiační havárie, tj. po průchodu radioaktivního mraku. Vhodnější by 

samozřejmě byla varianta evakuace ještě před průchodem radioaktivního mraku, ale nemusí 

být v dostatečném časovém předstihu k dispozici informace o možném úniku radionuklidů. 

Samozřejmě také záleží na posouzení stavu JE. 

 7.2.3 Ukrytí  

Dávková kritéria 

Pro nutnost ukrytí se typicky účinná dávka pro celé tělo pohybuje mezi 5 a 10 mSv s 

několika hodnotami nízkými až k 1 mSv (spodní hranice) a horními hodnotami až do 50 mSv 

(horní hranice). Několik zemí definuje specifické hodnoty pro děti – 1 mSv. Tam kde je 

uvedeno, jsou tato kritéria dávky nejčastěji založena na integrační době 2 dnů. Obrázek 17, 

pro srovnání, ukazuje obecnou optimalizovanou intervenční úroveň IAEA pro ukrytí (na 

odvrácení dávky v období max. 2 dny). Je pozoruhodné, že u velmi mnoha států (17 z 

celkového počtu 29 odpovědí) je alespoň část jejich zásahové úrovně optimalizována pro 

obecnou intervenční úroveň. 
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Obr. 17 Dávková kritéria pro doporučení ukrytí  

V případě nehody všechny jaderné země doporučuji ukrytí ještě před uvolněním 

radioaktivního materiálu. Z nejaderných zemí jich sedm (Chorvatsko, Irsko, Itálie, Litva, 

Lucembursko, Portugalsko a Norsko) také doporučuje ukrytí ještě před uvolněním. Ostatní by 

ukrytí doporučily poté, co dojde k uvolnění. Malta a Kypr nepovažovaly vzhledem ke své 

situaci tuto otázku za relevantní. 

Téměř všechny země mají doporučení nebo pokyny týkající se maximální doby trvání 

ukrytí; pouze Velká Británie, Polsko a Řecko ne. Z těch zemí, které tyto pokyny mají, většina 

doporučuje ukrytí maximálně po dobu 48 hodin. Belgie, Francie, Německo a Lucembursko 

nepředpokládají ukrytí po dobu delší než 1 den, i když v Lucembursku by mohla být rozšířena 

i na dva dny, pokud by byla organizována evakuace. Nizozemí doporučuje jako maximální 

dobu trvání ukrytí pouze šest hodin. 

Odpovědi na otázky týkající se praktických aspektů ukrytí jsou shrnuty na obrázku 18. 
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Obr. 18 Doporučení pro ukrytí  

Shrnutí:  

V případě havárie by mělo dojít k co nejrychlejšímu zhodnocení stavu JE a v co nejkratší 

možné době k rozhodnutí o provedení evakuace. Ukrytí po dobu dvou dnů považuji opravdu 

za maximum. Bude to mít za následek špatný psychický stav obyvatelstva, které pak v 

krizové situaci může jednat zkratově. Vše se dá však dobře korigovat velmi dobrým 

informováním všech obyvatel. 

7.2.4 Omezení potravin  

Dávková kritéria 

Co se týče omezení potravin, pouze Česká republika, Finsko, Švédsko a Irsko 

předložilo informace o kritériích pro stanovení dávky. Ve Finsku, Švédsku a Irsku byla 

stanovena jako kritérium jednorázová dávka 1 mSv za rok; Česká republika uvedla zásahové 

úrovně z hlediska rozsahu 5 až 50 mSv za rok pro efektivní dávku a 50 až 500 mSv za rok pro 

ekvivalentní dávky v orgánech. 
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Praktické aspekty 

Téměř všechny jaderné státy (výjimkou je Maďarsko) by v případě nehody přistoupily k 

omezení potravin a pitné vody v předurčené oblasti před potvrzením prováděných měření. 

Mezi nejadernými zeměmi by zavedly takováto opatření Rakousko, Irsko, Itálie, Litva, 

Lucembursko a Malta, zatímco Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Řecko, Polsko a Norsko by je 

nezavedly. Co se týče určování těchto oblastí, odpovědi byly spíše obecné, jejich určení by 

vyplývalo z modelových předpovědí o možných úrovních kontaminace. Belgie a Irsko jsou 

pro celostátní omezení jakožto nejlepší možnost preventivního opatření.  

Odpovědi na otázky týkající se praktických aspektů omezení potravin a pitné vody jsou 

shrnuty na obrázku 19. 

 

Obr. 19 Praktické aspekty omezení požití vody a potravin 

Česká republika, Kypr a Portugalsko se nevyjádřily k otázce, zda jsou jejich opatření 

pro kontrolu potravin a pitné vody natolik dostatečná, aby zboží, které bude vstupovat na trh, 

splňovalo požadavky EU. Ze států, které na tuto otázku odpověděly, uvedly čtyři jaderné státy 

(Rumunsko, Slovensko, Švédsko a Arménie) a tři nejaderné státy (Chorvatsko, Estonsko a 

Norsko), že jejich opatření by dostatečná nebyla. 

Pouze sedm států (Bulharsko, Finsko, Francie, Velká Británie, Irsko, Litva a částečně 

Rakousko) prohlásilo, že vyvinuly dostatečně účinné strategie pro likvidaci kontaminovaných 
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potravin a zvířat a přijaly zvláštní ustanovení pro jejich provádění. Žádná z těchto zemí však 

nebyla schopna poskytnout další informace o své strategii; místo toho byl učiněn odkaz na 

pokyny o možnostech nebo opatřeních pro nakládání s odpady. Bulharsko a Velká Británie 

odkazovaly na zřízení speciální pracovní skupiny pro náhodný únik, která by dále rozvíjela 

vhodná opatření. Rakousko připustilo, že jeho strategie ještě nebyla plně vyvinuta. Irsko by, 

pokud by bylo kontaminováno velké množství potravin, mohlo mít problém s nakládáním s 

nimi, protože s tím ve svých plánech vůbec nepočítá. 

Jen velmi málo států (Bulharsko, Finsko, Německo, Maďarsko, Polsko a částečně 

Rakousko) dokázalo posoudit, zda by jakékoli strategie nebo současná opatření byly 

uskutečnitelné. V některých státech (Francie, Slovinsko, Španělsko, Kypr, Řecko, Litva a 

Portugalsko) na tuto otázku neodpověděli. 

Švédsko považovalo problém odpadů z asanačních činností za mnohem větší než 

problém potravinářských odpadů. Estonsko odpovědělo, že je nepravděpodobné, že by 

kontaminace potravin dosáhla takové úrovně, která by zakazovala obvyklé způsoby 

zneškodňování, a Malta poukázala na to, že tam není žádná jaderná elektrárna do 1000 km, 

takže nedělá žádná opatření. 

Shrnutí: 

Pouze čtyři státy uvedly svá dávková kritéria pro omezení vody a potravin. Byla mezi 

nimi i Česká republika, která se svými kritérii zcela splňuje doporučení IAEA. V případě, že 

by na našem území vznikla jaderná havárie, došlo by v předurčených oblastech k omezení 

vody a potravin ještě před tím, než by byly hodnoty z různých měření potvrzené. Tento postup 

je dle mého názoru správný. Po potvrzení kontaminace z různých měření bych zvážila 

možnost rozšíření ZHP pro omezení vody a potravin i na místa, která v ZHP nejsou, ale byla 

zde naměřena hraniční nebo vyšší hodnota svědčící pro kontaminaci. 

Česká republika však nemá zcela dostatečná opatření, která by zajišťovala nezávadnost 

potravin a vody, a v případě vstupu na trh by tak nemusela splňovat požadavky a normy EU. 

Stejně tak nemáme žádnou dostatečně účinnou strategii, která by zajišťovala spolehlivou 

likvidaci kontaminovaných potravin a zvířat. Tato oblast je bezpochyby neméně důležitá a 

měla by jí být věnována pozornost stejně jako stanovení dávkových kritérií pro omezení 
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potravin. A to zejména s ohledem k zajištění rychlé obnovy území a rychlému návratu do 

normálního života po jaderné havárii, protože za této situace by byla tato období zbytečně 

dlouhá. 

7.2.5 Přemístění  

Dávková kritéria 

Mnoho zemí stanovilo kritéria jak pro dočasné, tak pro trvalé přesídlení. Obrázek 20 

ukazuje srovnání kritérií stanovení dávky pro dočasné přemístění. Tato kritéria dávky se 

obvykle pohybují mezi 10 až 50 mSv a rozsah je stejný jako pro 500 mSv (na horním konci 

rozsahu). Tam, kde je uvedeno, byla kritéria pro určení dávky obecně stanovena pro 

integrační dobu 1 měsíce. Dále obrázek znázorňuje doporučení IAEA pro obecnou optimální 

úroveň intervence (pro dávku nahromaděnou v jednom měsíci) pro zahájení dočasného 

přemístění [32] a ukazuje, že mnoho zemí (13 z 20 odpovědí) přijalo toto kritérium.

 

Obr. 20 Dávková kritéria pro zavedení přemístění 

Praktické aspekty přemístění  

Stejně jako u omezení u potravin a pitné vody, pouze menší počet států (pět jaderných 

a tři nejaderné) vyvinul robustní a obhajitelnou strategii pro přemístění a je schopen ji 

realizovat. Charakteristické rysy těchto strategií mají souvislost zejména s dávkovými kritérii, 

ačkoliv několik zemí poukázalo na to, že v úvahu je potřeba vzít i další aspekty, jako jsou 

sociální, ekonomické a psychologické účinky. Velká Británie uvedla, že jejich strategie je 
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taková, že v případě MU by byla zřízena pracovní skupina, která by vypracovala vhodná 

opatření a kritéria, v závislosti na daných okolnostech. 

Odpovědi na otázky týkající se praktických aspektů přemístění jsou shrnuty na obrázku 21. 

 

Obr. 21 Strategie přemístění  

Řada zemí, které nemají svou vlastní strategii, neposkytuje žádné informace o svých 

současných opatřeních. Belgie uvedla, že nemá žádná opatření. Švédsko popsalo řadu 

opatření, které by měly být brány v potaz při úvahách o přemístění (úroveň radiace, 

demografické podmínky, potřeba zachování základních funkcí společnosti, možnosti 

dekontaminace) a zdůraznilo význam zachování flexibility. 

Pouze dva státy (Polsko a Finsko) neprovedly žádné posouzení své strategie nebo 

současných opatření, aby určily, zda jsou ve skutečnosti prakticky možné. Ani za 

předpokladu, že mohlo být zhodnoceno mnoho detailů. Státy, které posouzení neprovedly, ani 

neposkytly odůvodnění, proč tak neučinily. Několik nejaderných států zmínilo nízkou 

pravděpodobnost, že u nich bude nutné provedení přemístění. Některé státy (Francie, 

Slovinsko, Řecko, Irsko a Lucembursko) na otázky týkající se přemístění neodpověděly. 

Shrnutí: 

Jak je patrné z prvního obrázku, má Česká republika společně s Nizozemskem 

stanovenou nejvyšší dolní mez (50 mSv) kritéria dávky pro dočasné přemístění a vůbec 
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nejvyšší mez horní (500 mSv). Hodnota doporučená IAEA je nižší. Zde by mělo být dosaženo 

stejných kritérií pro dočasné nebo trvalé přesídlení obyvatelstva dle doporučení IAEA. 

Je zřejmé, že mnoho států se domnívá, že je velmi nízká pravděpodobnost vzniku tak 

závažné havárie, při které by bylo nutné realizovat přemístění obyvatel. Bohužel i s touto 

možností je nutné počítat a je třeba na ni být připraven. Za vhodnou považuji variantu zřízení 

pracovní skupiny, která v případě MU velkého rozsahu bude řešit problematiku přemístění 

aktuálně v daném okamžiku. 

7.2.6 Kritéria pro ukončení ochranných opatření 

Obecně méně než polovina zemí, které odpověděly na dotazník (mezi 6 a 16 z 30), byla 

schopna poskytnout kritéria pro ukončení ochranných opatření. Kritéria jednotlivých zemí se 

navzájem velmi lišila, což se týkalo např. kritéria pro maximální dobu (na ukrytí a evakuaci), 

maximální dávku (pro jódové profylaxe), frekvenci vnější dávky úrovně depozice (alfa a beta, 

gama), odvrácené nebo plánované dávky a koncentraci potravin pro potravinové omezení. 

Srovnání proto bylo opět obtížné provést. Jak se uvádí např. ve Švédsku, severské země 

spolupracují na vývoji společných kritérií pro ukončení ochranných opatření. 

Pro ukončení ukrytí a evakuace bylo nejčastějším předpokladem, že protiopatření bude 

trvat maximálně 2 dny pro ukrytí a 7 dní pro evakuaci. Předpokladem této maximální doby 

trvání není to, že ukrytí se po této době automaticky přestanou ukrývat nebo že se evakuovaní 

automaticky vrátí, ale to, že kdyby to nebylo bezpečné, ukrytí by se měli evakuovat a 

evakuovaní přemístit. Jak pro ukrytí, tak pro evakuaci platí, že byla stanovena nejběžnější 

kritéria, stejná jako kritérium stanovení dávky používané pro zavedení protiopatření. Naproti 

tomu Polsko poskytlo kritérium pro ukončení evakuace efektivní dávky 10 mSv za 30 dní 

(srov. jeho kritérium pro zavedení evakuace 100 mSv za 7 dnů). Dánské a Finské kritérium 

pro ukončení ukrytí a evakuace je vyjádřeno jako externí dávka nižší než 10 mSv/h. 

Pro ukončení jódové profylaxe byla nejčastější kritéria stanovena absorpcí dávky 

ekvivalentní štítné žláze, která se rovná hodnotě použité pro zavedení protiopatření (3 ze 7 

zemí schopných poskytnout kritéria). Kromě toho tyto dvě země poskytly kritérium pro dávky 

na štítné žlázy, které bylo v rozmezí hodnot používaných pro zavedení protiopatření. Dvě 

země (Finsko a Švédsko) poskytly kritérium založené na maximálním počtu dávek jodových 

tablet. Finsko poznamenalo, že kdyby byly potřeba více než dvě dávky, je třeba zvážit 
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evakuaci, ve Švédsku byl maximální počet dávek stanoven pouze pro kojence a pro těhotné a 

kojící ženy. Pro ukončení potravinových omezení byla kritéria uvedena pouze u CFIL..  

Pro ukončení přemístění (s výjimkou Dánska, které poskytuje kritéria vyjádřená 

okolnostmi externí dávky) všechny země poskytly kritéria vyjádřená okolnostmi odvrácené 

nebo projektované účinné dávky. Odpovědi jsou zobrazeny na obrázku 22, spolu 

s doporučením IAEA pro ukončení přemístění.  

 

 

Obr. 22 Odvratitelná nebo předpokládaná efektivní dávka pro ukončení přemístění  
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8 ZÁVĚR 

Realizace tzv. „stress“ testů a přijetí následných národních akčních plánů může přimět 

jednotlivé provozovatele JE napříč celou EU k dalšímu zvyšování jaderné bezpečnosti. Stejně 

tak studie, kterou se rozhodla zrealizovat Evropská komise, může přimět jednotlivé státy 

ke zlepšování havarijní připravenosti a odezvy. Vzhledem k tomu, že velké množství otázek 

zůstalo záměrně nezodpovězených, lze předpokládat, že si jsou jednotlivé státy svých mezer a 

nedostatků velmi dobře vědomi.  

Výsledky studie, které se bezprostředně dotýkají ochrany obyvatelstva, a které jsem 

rozpracovala ve své diplomové práci, jasně poukazují na to, že jsou zde patrné velké rozdíly 

v přístupu jednotlivých zemí k otázce jaderné bezpečnosti a ochrany obyvatelstva. 

Předpokládám, že jsou způsobeny rozdílnými přístupy, ať už z hlediska ekonomického nebo 

politického. Již Černobylská havárie však jasně poukázala na nevhodnost nadřazování 

politických zájmů primárním bezpečnostním aspektům provozu JE. 

Hlavním cílem diplomové práce bylo porovnat stav ochrany obyvatelstva v ČR a 

v Evropě v případě havárie JE. Tento cíl byl splněn v kapitole 7, kde předkládám výsledky 

studie – přeložené z angličtiny, které se bezprostředně dotýkají ochrany obyvatelstva. 

S dovolením pověřených osob z MV – GŘ HZS ČR předkládám i výsledné grafy této studie.  

Následně porovnávám jednotlivá přijímaná opatření ochrany obyvatelstva v ČR s ostatními 

státy. Přínosem mé práce jsou výsledky tohoto srovnání, které by měly přimět kompetentní 

orgány k přípravě legislativních změn (např. změny velikosti ZHP pro jodovou profylaxi).  

Česká republika odpověděla skoro na všechny otázky studie, a nebála se tím upozornit 

na své nedostatky. Dle mého názoru tyto nedostatky nejsou nijak závažné, ale bude třeba na 

nich dále pracovat. S trochou odvahy si troufám tvrdit, že ČR splňuje všechny standardy a 

pohybuje se na horních příčkách, co se týče úrovně připravenosti na zvládání jaderných 

havárií. Věřím, že po přečtení této diplomové práce budete mít stejný názor.  
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Příloha č. 2 Státy zapojené do studie 
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Příloha č. 3 Zdůvodnění výběru ZHP 
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Příloha č. 4 Jaderné elektrárny v Evropě [8]   
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Příloha č. 5 Jaderné elektrárny v Evropě  

Belgie  

Reaktory V provozu Odstavené Ve výstavbě Čistý výkon Podíl jádra 

JE Doel  4 
  

2771 MW 57,74 % 

JE Tihange 3 
  

2937 MW 
 

 

Bulharsko 

Reaktory V provozu Odstavené Ve výstavbě Čistý výkon Podíl jádra 

JE Belene      2 2000 MW 32,00 % 

JE Kozloduj 2 4   1906 MW   

 

Finsko  

Reaktory V provozu Odstavené Ve výstavbě Čistý výkon Podíl jádra 

JE Loviisa 2     976 MW 29,00 % 

JE Olkiluoto 2   1 1680 MW   

 

Švýcarsko  

Reaktory V provozu Odstavené Ve výstavbě Čistý výkon Podíl jádra 

JE Beznau  2     722 MW   

JE Goesgen  1     970 MW   

JE Leibstadt 1     1080 MW 43,00% 

JE Lucens    1       

JE Mühleberg 1     355 MW   
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Francie  

Reaktory V provozu Odstavené Ve výstavbě Čistý výkon Podíl jádra 

JE Belleville 2     2620 MW   

JE Brennilis   1       

JE Bugey 4 1   3540 MW   

JE Cattenom 4     5200 MW   

JE Chinon 4 3   3585 MW   

JE Chooz  2 1   3000 MW   

JE Civaux  2     2990 MW   

JE Creys - Mallville 

Sup. 
  1       

JE Cruas 4     3590 MW   

JE Dampierre  4     3560 MW   

JE Fassenheim  2     1760 MW   

JE Flamanville 2     2660 MW 78,65 % 

JE Golfech 2     1760 MW   

JE Gravelines 6     5460 MW   

JE Blayais 4     3640 MW   

JE Marcoule 1     233 MW   

JE Nogent  2     2620 MW   

JE Paluel 4     5320 MW   

JE Penly 2     2660 MW   

JE Saint Alban 2     2670 MW   

JE Saint Laurent  2 2   1830 MW   

JE Tricastin  4     3660 MW   

 

Nizozemí  

Reaktory V provozu Odstavené Ve výstavbě Čistý výkon Podíl jádra 

 JE Borssele  1     452 4,02 % 

JE Dodewaard    1     
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Německo  

Reaktory V provozu Odstavené Ve výstavbě Čistý výkon Podíl jádra 

JE Biblis 2     2386 MW   

JE Brokdorf 1     1370 MW   

JE Brunsbüttel 1     771 MW   

JE Emsland  1     1290 MW   

JE Grafenrheinfeld 1     1275 MW   

JE Greifswald   5       

JE Grohnde 1     1360 MW   

JE Gundremmingen 2 1   2571 MW   

JE Hamm - Uentrop   1       

JE Isar 2     2250 MW   

JE Kalkar    1     29,90 % 

JE Krümmel 1     1260 MW   

JE Lingen   1       

JE Mülheim-Kärlich 1     1290 MW   

JE Neckarwestheim 2     2054 MW   

JE Obrigheim   1       

JE Phillipsburg 2     2248 MW   

JE Rheinsberg   1       

JE Stade    1       

JE Stendal   2       

JE Unterweser 1     1285 MW   

JE Vak Kahl   1       

JE Würgassen   1       

 

Maďarsko  

Reaktory V provozu Odstavené Ve výstavbě Čistý výkon Podíl jádra 

JE Paks  4     1859 MW 38,30 % 
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Rumunsko  

Reaktory V provozu Odstavené Ve výstavbě Čistý výkon Podíl jádra 

JE Cernavoda 2 1 2 1400 MW 13 % 

 

Slovensko  

Reaktory V provozu Odstavené Ve výstavbě Čistý výkon Podíl jádra 

JE Jaslovské Bohunice 2 3   839 MW 37 % 

JE Mochovce  2   2 872 MW   

 

Slovinsko 

Reaktory V provozu Odstavené Ve výstavbě Čistý výkon Podíl jádra 

JE Krško  1     676 MW 42 % 

 

Španělsko  

Reaktory V provozu Odstavené Ve výstavbě Čistý výkon Podíl jádra 

JE Almaraz  2     1897 MW   

JE Asco  2     1895 MW   

JE Confentes 1     990 MW   

JE Jose Cabrera  1     153 MW 17,40 % 

JE Lemoniz   2       

JE Santa Maria 

de Garona 
1     446 MW   

JE Trillo  1     1000 MW   

JE Valdecaballeros    2       

JE Vandellos  1 1   966 MW   

 

Arménie 

Reaktory V provozu Odstavené Ve výstavbě Čistý výkon Podíl jádra 

JE Metsamor  1 1   376 MW 36 % 
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Švédsko  

Reaktory V provozu Odstavené Ve výstavbě Čistý výkon Podíl jádra 

JE Agesta    1       

JE Barsebäck   2       

JE Forsmark  3     3095 MW 42,80% 

JE Oskarshamn 3     2210 MW   

JE Ringhals 4     3530 MW   

 

Velká Británie 

Reaktory V provozu Odstavené Ve výstavbě Čistý výkon Podíl jádra 

JE Berkeley    2       

JE Bradwell   2       

JE Calder Hall    4       

JE Chapel Cross   4       

JE Doungeness 2 2   1110 MW   

JE Dounreay   2       

JE Hartlepool 2     1210 MW   

JE Heysham  4     2400 MW   

JE Hinkley Point  2 2   1250 MW 15 % 

JE Hunterston 2 2   1150 MW   

JE Oldbury 2     434 MW   

JE Sizewell  1 2   1188 MW   

JE Torness 2     1250 MW   

JE Trawsfynydd   2       

JE Windscale   1       

JE Winfrith   2       

JE Wylfa  2     950 MW   
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 Příloha č. 6 ZHP JE Dukovany a JE Temelín  
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Příloha č. 7 Základní struktura stupnice INES [24] 
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Příloha č. 8 Postup klasifikace INES  
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Příloha č. 9 Stupně události, popis a příklady [23] 
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Příloha č. 10 „Zóna 2013“ [44] 

Cílem cvičení bylo prověřit:  

1. aktuálnost Vnějšího havarijního plánu pro zónu havarijního plánování Jaderné elektrárny 

Dukovany (VněHP), a to zejména plánů konkrétních činností v návaznosti na plnění 

stanovených úkolů, 

2. systém elektronické osobní dozimetrie u příslušníků zasahujících v zóně havarijního 

plánování (ZHP) a u příslušníků obsluhujících dekontaminační místo, 

3. systém informování veřejnosti po vzniku radiační havárie s doporučením zásad jejího 

chování, a to zejména funkčnost (aktuálnost) součinnostních dohod s hromadnými 

informačními prostředky, 

4. reálnost a aktuálnost „Typového plánu radiační havárie“, „Ústředního poplachového plánu 

IZS“ a uzavřených dohod o plánované pomoci na vyžádání, 

5. funkčnost a aktuálnost „Realizační dohody mezi Policií ČR a Armádou ČR k provedení 

nařízení vlády č. 465/2008 Sb., o povolání vojáků Armády ČR k plnění úkolů Policie ČR při 

radiačních haváriích na jaderných elektrárnách“. 

Výsledky cvičení:  

1. Činnosti v rámci cvičení byly prováděny dle platných plánů konkrétních činností, 

při čemž byla potvrzena nutnost zrevidovat způsob zpracování VHP a bylo zjištěno několik 

dílčích nedostatků. Toto cvičení potvrdilo potřebnost přehodnocení zejména části „Plány 

konkrétních činností“. Řešením této problematiky se zabývá k tomu zvlášť vytvořená 

pracovní skupina v působnosti MV-GŘ HZS ČR. V rámci jednání této skupiny byly již přijaty 

některé závěry, které jsou uvedeny v zápisu z jednání pracovní skupiny pro úpravu vnějších 

havarijních plánů jaderných elektráren ze dne 12. dubna 2013. 

Armádou ČR byl v rámci nařízené evakuace identifikován problém týkající se absence 

plánu evakuace 22.zL. Tento nedostatek bude vyřešen Armádou ČR ve spolupráci s HZS 

KVY, kdy bude zpracován evakuační plán 22. zL v souladu s Vnějším havarijním plánem. 
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Při ověření aktuálnosti VHP se zaměřením na Plán regulace dopravy a Plán zajištění 

veřejného pořádku bylo shledáno, že množství dopravního značení SÚS JMK neodpovídá 

skutečnému požadavku na počet značení rozmístěného po obvodu ZHP. Vzhledem k 

povinnosti umístit značení do 5 hodin po vyhlášení MU3, nelze tuto záležitost řešit 

operativně, proto je nutné navázat jednání se zástupci SÚS JMK, s takovým závěrem, aby v 

případě vzniku MU bylo zajištěno plnění úkolů vyplývajících z VHP. 

Také je nutné ve spolupráci se zpracovatelem VHP zpracovat formulář jednotného 

povolení ke vstupu oprávněným osobám do ZHP, na jehož základě umožní hlídky Policie ČR 

vjezd nebo vstup do uzavřené oblasti, protože v současnosti toto není žádným způsobem 

upraveno. 

2. Příslušníci HZS ČR zasahující v ZHP byli vybaveni osobními dozimetry, po 

ukončení činnosti v ZHP byly dozimetry předány do vyhodnocovací jednotky a odečteny 

dávky, které příslušníci obdrželi. Systém elektronické osobní dozimetrie byl též ověřen na 

dekontaminačním místě pro složky IZS v Únanově a lze uvést, že veškeré postupy byly 

dodrženy a navržený způsob je funkční. 

3. Obyvatelstvo bylo informováno o mimořádné události spuštěním 264 sirén v ZHP, 

vzhledem k tomu, že se jednalo o cvičení, byl využit zkušební tón. Současně bylo 

obyvatelstvo informováno o simulované mimořádné události prostřednictvím médií. Na 

základě uzavřené „Součinnostní dohody o varování obyvatelstva Českým rozhlasem v případě 

radiační havárie Jaderné elektrárny Temelín a Jaderné elektrárny Dukovany“ a „Smlouvy o 

zajištění varování obyvatelstva ve vysílání České televize v případě radiační havárie Jaderné 

elektrárny Dukovany nebo Jaderné elektrárny Temelín“ (dále jen smlouva) vyžádá zástupce 

ČEZ EDU prostřednictvím OPIS HZS KVY odvysílání varovného hlášení v České televizi a 

Českém rozhlase. Spuštění varovných nahrávek je následně ověřeno předem dohodnutým 

způsobem a to v České televizi spuštěním informativního plovoucího proužku a v Českém 

rozhlase smluvenou znělkou. 

Tiskové zprávy vydávali jednotliví mluvčí koordinovaně, pravidelně a předávali je 

tiskové mluvčí MV-GŘ HZS ČR. 
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V rámci cvičení byla HZS KVY zprovozněna informační linka pro veřejnost. 

Operátorky byly výborně připravené po odborné stránce a prokázaly vysoké profesionální 

nasazení. Linka je personálně obsazena 2 odbornicemi na ochranu obyvatelstva a 2 další 

operátorky jsou také příslušnice HZS KVY. Zde se ukazuje vhodnost zapojit i zástupce 

ostatních složek IZS. Dále je nutné zabezpečit základní materiální potřeby pro výkon činnosti 

– sluchátka pro příjem volání, vhodné prostory, přístup do systému IKIS, rozvíjet jazykovou 

vybavenost operátorek a zvážit bezplatný provoz linky pro veřejnost. 

Cvičení proběhlo bez závažných chyb i v rovině sdělování informací o probíhajícím 

cvičení. 

Tisková konference, která informovala o plánovaném cvičení, se uskutečnila dne 25. 

března 2013 v prostorách MV-GŘ HZS ČR a byla v přímém přenosu vysílána na ČT 24, 

účastnili se jí i další novináři zastupující především celorepublikově vydávaná periodika. 

Cvičení bylo dále medializováno prostřednictvím téměř všech cvičících subjektů, 

zejména pak ČEZ EDU, Krajským úřadem KVY a HZS KVY. Česká televize vysílala po 

celou dobu cvičení pravidelné reportáže jak z elektrárny, tak z místa praktické ukázky 

dekontaminace dne 27. března 2013. 

Dle následného monitoru médii bylo vidět, že zájem o cvičení byl ze strany novinářů 

velký. Informace o cvičení se objevily nejen v regionálních periodikách, ale i v celostátních 

denících. 

Zprávy o cvičení byly pravidelně vyvěšovány na webových stránkách 

zainteresovaných subjektů. Za reálné situace by bylo vhodné alespoň základní informace 

zveřejňovat rovněž v anglickém jazyce a vzhledem k obyvatelstvu zemí bezprostředně 

sousedících s Českou republikou také v jazyce německém, případně polském. Také SÚJB 

informoval o cvičení on-line reportážemi na svých webových stránkách. 

Každý subjekt by měl o svých činnostech informovat média pouze v rámci svých 

kompetencí. I přes upozornění, že dekontaminace osob podléhá informování ze strany HZS, 

byla položena tato otázka ze strany České televize tiskovému mluvčímu ČEZ EDU. Tento 
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mluvčí měl odepřít zodpovězení otázky z hlediska nekompetentnosti k danému tématu, což 

neučinil. 

4. V rámci cvičení „ZÓNA 2013“ nebyly zaznamenány nedostatky v dokumentech 

„Typový plán - Radiační havárie“a „Ústřední poplachový plán IZS“. 

PČR - KŘP KVY má uzavřenou dohodu o plánované pomoci na vyžádání se SÚS o 

instalování zátarasů na uzávěrách komunikací a smlouvu se střední školou v Třebíči o 

ubytování vojáků AČR v případě MU na EDU. Obě dohody byly prověřeny. 

Dále byly na základě „Dohody o plánované pomoci na vyžádání“ mezi MV-GŘ HZS a 

Generálním štábem Armády ČR vyžádány vyčleněné síly a prostředky Armády ČR k 

zabezpečení dekontaminace osob a techniky. Bylo procvičeno obsazení dekontaminačních 

míst k podpoře plnění úkolů HZS a dohled na evakuačních trasách. Tyto činnosti byly 

procvičovány policisty zařazenými na územním odboru Znojmo, územním odboru Brno-

venkov a a policisty Speciální pořádkové jednotky. 

5. Funkčnost „Realizační dohody“ je v současné době předčasné hodnotit, mezi Policií 

ČR a Armádou ČR jsou vedena stálá jednání o její změně, která bude nutná po dokončení 

další etapy reformy Armády ČR, která má vést k transformaci Velitelství společných sil v 

Olomouci. Z uvedeného důvodu nejsou rozváděny ani některé zjištěné drobnější nedostatky a 

problémy Realizační dohody“ (např. vybavení vojáků prostředky individuální ochrany), které 

jsou jednak snadno odstranitelné zohledněním v prováděcích dohodách útvarů a budou stejně 

muset být upřesněny v nové dohodě nebo dodatku ke stávající dohodě. 

Realizační dohoda uzavřená mezi Policií ČR a Armádou ČR zavazuje policii vybavit 

příslušníky Armády ČR prostředky individuální ochrany, přestože je armáda těmito 

prostředky vybavena ve stejné míře jako policie. Dále určuje vybavení vojáků speciálními 

filtry typu „Reaktor“, přestože uvedenými typy filtrů Policie ČR ani PČR- KŘP KVY 

nedisponuje. Navíc neexistuje podložený dokument, který by nutnost použití filtrů Reaktor při 

tomto typu havárie nařizoval či požadoval. Tuto situaci je nutné řešit získáním stanoviska 

SÚJB o vhodných typech prostředků individuální ochrany pro příslušníky Policie ČR a 

Armády ČR a na základě něho navrhnout příslušné změny v realizačních dohodách. 
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Z pohledu AČR jsou směrnice, plány, postupy a metodiky při vyhlašování a řešení 

krizových situací reálné, aktuální a zabezpečují splnění stanovených úkolů, včetně 

stanovených dojezdových časů. 

 

Celkové zhodnocení cvičení  

Každá příprava na mimořádnou událost a její řešení, včetně využití cvičení je velmi 

důležitá tím spíše, pokud se to dotýká možné radiační havárie. V průběhu cvičení si jednotlivé 

složky osvojují pohotovost a řízení v oblasti ochrany obyvatelstva a zabezpečení jejich životů, 

zdraví a majetků. Ačkoliv můžeme být přesvědčeni o tom, že tato situace nemusí nastat, je 

důležité si určité návyky neustále zdokonalovat pro zajištění připravenosti. Pořádání cvičení 

je tedy nezbytnou nutností. 

Plánování, příprava a provedení cvičení prověřilo a zdokonalilo potřebné návyky, 

disciplínu a spolupráci při mimořádné události. Tyto zkušenosti budou využity i při vzniku 

jiných více pravděpodobných mimořádných událostí, kterým již byly orgány krizového řízení 

nuceny v minulosti čelit a řešit jejich následky. 

Tak jako vždy při cvičeních takového rozsahu je přínosem zejména prověření a 

procvičení komunikace mezi jednotlivými orgány krizového řízení a dalšími orgány a 

organizacemi (včetně zahraničních) zapojených do systému krizové komunikace a možnost 

prověření dokumentace zpracované pro řešení mimořádných událostí a krizových situací. 

Cvičení přispělo k zvýšení povědomí o problematice nasazení sil a prostředků při 

havárii jaderného energetického zařízení, zejména byly prakticky procvičeny vzájemné vazby 

jednotlivých složek IZS. Bylo prověřeno monitorování radiační situace při vzniku radiační 

havárie a organizační zajištění úkolu mezi dotčenými složkami. 

V průběhu cvičení „ZÓNA 2013“ byly identifikovány dílčí nedostatky, které mohou 

být následně řešeny a promítnuty do dokumentace příslušné k řešení radiační havárie. 

 


