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ANOTACE 

Florianová, K. Informační tisková kampaň ze strany provozovatele jaderné elektrárny směrem 

k obyvatelstvu. 2011. 52 s. VŠB-TUO. Bakalářská práce. 

 

Práce se zabývá popisem jaderných elektráren v České republice a jejich tiskovými 

kampaněmi. Dále pak stanovením moţnosti úniku radioaktivních látek do ţivotního prostředí 

a ohroţení obyvatel sídlících v zóně havarijního plánování. V dalších kapitolách jsou 

porovnávány tiskové kampaně evropských států. Díky výsledkům z provedené ankety byla 

navrhnuta opatření ke zlepšení aktuálně probíhající tiskové kampaně. 
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ANNOTATION 

 

Florianová, K. A Press Information Campaign of the Part of Nuclear Power Plant Operator 

towards the Population. 2011. 52 s. VŠB-TUO. BA Thesis. 

 

The thesis is dealing with the description of nuclear power plants in the Czech Republic and 

their press campaigns. It also describes possibilities of nuclear matters leak into the 

environment and threat to the people living in the emergency planning zone. In further 

chapters press campaigns of European countries are compared. Thanks to the results of the 

inquiry some measures to the improvement of the current press campaign were proposed. 
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1. Úvod 
 

  Mimořádné události jaderného zařízení jsou velmi závaţné a mají dopad nejen na 

ţivotní prostředí, ale hlavně na obyvatelstvo ţijící v blízkosti jaderného zařízení. Z těchto 

důvodu je zapotřebí naplánovat a vytvořit bezpečnostní opatření, která musí dopady na ţivot 

obyvatel, zvířat i ţivotního prostředí eliminovat. Obyvatelstvo musí být pravidelně 

informováno o aktuální situaci a musí být připravováno na moţný vznik mimořádné události.  

Prioritní a nejdůleţitější činností při mimořádných událostech na jaderném zařízení je 

včasné informování obyvatel a záchrana co nejvíce ţivotů. Z toho důvodu je nutné se zabývat 

postupy pro záchranu většího počtu osob. Je třeba, aby obyvatelstvo znalo postupy a 

prostředky, které pomohou danou situaci řešit. Nejdůleţitějším úkolem je zajištění 

informování obyvatel o tom, jaké jim hrozí nebezpečí, jak mají postupovat s evakuací a s 

ukrytím a v neposlední řadě i se správným poţitím jodové profylaxe.  

Cílem bakalářské práce je vyhodnotit účinnost aktuálně prováděné tiskové kampaně 

provozovatele jaderného zařízení a určení, zda je obyvatelstvo s touto tiskovou kampaní 

seznámeno a ví jak se zachovat. Dále je potřeba z vyhodnocení doporučit opatření, která by 

vedla k úspěšnějšímu zajištění informování obyvatelstva, a tím i jeho připravenost na vznik 

případné mimořádné události.  
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2. Rešerše 
 

 

  Při studiu problematiky informování obyvatelstva v případě vzniku mimořádných 

událostí na jaderných zařízeních jsem se setkala s následující literaturou. 

 

ZÁKON Č. 18/1997 SB. ze dne 24. ledna 1997 o mírovém vyuţívání jaderné energie a 

ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů. In Sbírka 

zákonů, Česká republika. 1997, 18, s. 53. Dostupný také z WWW: 

<http://www.sujb.cz/docs/Atomovy_zakon_II.pdf>. 

Účelem zákona je stanovit způsob vyuţívání jaderné energie a ionizujícího záření a podmínky 

vykonávání činností souvisejících s vyuţíváním jaderné energie. Dále také povinnosti při 

přípravě a provádění zásahů vedoucích ke sníţení přírodního ozáření v důsledku radiačních 

nehod. 

 

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

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

havarijního plánu a havarijního řádu. [cit. 2008-03-09]. 

Vyhláška stanovuje podrobnosti k zajištění havarijní připravenosti drţitelů povolení. 

Obsahem jsou poţadavky na vnitřní havarijní plán, na obsah havarijní řádu pro přepravu a 

dopravu jaderných materiálu. Stanovuje také poţadavky na sledování, měření, hodnocení a 

ověřování skutečností důleţitých z hlediska havarijní připravenosti.  

 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost [online]. 1997 [cit. 2011-03-21]. Dostupné z WWW: 

<http://www.sujb.cz/>. 

Internetové stránky SÚJB přináší aktuální informace nejen o nehodách na jaderných 

zařízeních v ČR, ale jedná se především o stránky, které jsou zaměřeny na problematiku 

týkající se jaderných zařízení a vše co je s nimi spojeno.  

 

Skupina ČEZ [online]. 2011 [cit. 2011-02-14]. Realita a mýty o jaderné energii. Dostupné z 

WWW: http://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/jaderna-energetika/realita-a-myty-o-jaderne-

energii.html. 

http://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/jaderna-energetika/realita-a-myty-o-jaderne-energii.html
http://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/jaderna-energetika/realita-a-myty-o-jaderne-energii.html
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Internetové stránky Skupiny ČEZ přináší aktuální informace z provozovaných elektráren. 

Zaměřují se na obecné informování obyvatelstva o stavu elektráren, její funkčnosti a také na 

bezpečnost. Součástí stránek jsou také příručky pro ochranu obyvatel v zóně havarijního 

plánování.  

 

British Energy [online]. 2011 [cit. 2011-02-15]. Informing the public. Dostupné z WWW: 

<http://www.british-energy.co.uk/pagetemplate.php?pid=137#>. 

Internetové stránky britského provozovatele jaderných elektráren přináší obecné informace 

týkající se bezpečnosti obyvatel a příručky pro jejich ochranu.  

 

Kernkraftwerk Gundremmingen [online]. 2008 [cit. 2011-03-15]. Downloads. Dostupné z 

WWW: <http://www.kkw-gundremmingen.de/downloads.php>. 

Německé stránky provozovatele jaderného zařízení informují obyvatelstvo o aktuální situaci 

v elektrárně. Nedílnou součástí stránek je také příručka pro ochranu obyvatelstva ţijícího 

v zóně havarijního plánování.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.british-energy.co.uk/pagetemplate.php?pid=137
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3. Seznam zkratek 
 

ČR   -  Česká republika  

 

JE Dukovany  -  Jaderná elektrárna Dukovany 

 

JE Temelín   -  Jaderná elektrárna Temelín 

 

Armáda ČR  -  Armáda České republiky  

 

SÚJB   -  Státní úřad pro jadernou bezpečnost 
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4. Popis jaderné elektrárny  
 

Mírové vyuţití jaderné energie otevřelo nové moţnosti na výrobu elektrické energie a 

také je velmi přínosné pro ekonomiku našeho státu. Z celosvětového hlediska lze říci, ţe 

doposud neexistuje lepší zdroj elektrické energie, který by stačil na pokrytí současných 

nároků na energii a přitom by byl šetrný k ţivotnímu prostředí.  

Jaderná elektrárna je zařízení, které umoţňuje přeměnu tepelné energie, získané 

štěpením jaderného paliva (uranu) v reaktoru, na elektrickou energii. 

V České republice jsou aktuálně v provozu dvě jaderné elektrárny – Temelín a 

Dukovany. Obě tato zařízení jsou vedena organizací ČEZ, a.s..  

Z hlediska bezpečnosti je základním principem, zajištění neporušení ochranných 

bariér, které brání úniku radioaktivních látek do okolního ţivotního prostředí. Radioaktivní 

látky jsou obsaţeny v palivu, které je potřebné pro přeměnu reakce atomů v elektrickou 

energii.  

Povinnosti provozovatele jaderného zařízení jsou stanoveny zákonem 18/1997 Sb. ze 

dne 24. ledna 1997 o mírovém vyuţívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový 

zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, v aktuálním znění.  

Pro zachování bezpečnosti se provádí pravidelné odstávky. V průběhu těchto odstávek 

se dělají opravy a údrţba na zařízení JE. Odstávky zařízení jsou plánovaným procesem.  

 Z hlediska bezpečnosti jsou evidováni nejen zaměstnanci, ale také návštěvníci. Kaţdý 

člověk, který vstupuje do areálu jaderného zařízení, je kontrolován. Nedílnou součástí 

bezpečnostních bariér je i biometrická kontrola vstupujících osob do střeţeného prostoru 

jaderné elektrárny. Reţimová opatření zajišťují zejména zabránění vstupu neoprávněných 

osob a tím také ochranu jaderného zařízení proti případnému teroristickému útoku nebo 

jinému kriminálnímu činu. Kontrolou, prochází také vozidla, která do areálu vjíţdí. 

Monitoruje se také pohyb osob v jednotlivých bariérách elektrárny.  

 Kaţdý zaměstnanec jaderné elektrárny prochází školením. Školení je zaměřeno na 

danou pozici, kterou bude zaměstnanec vykonávat. Školení je dlouhodobé. Prověření znalostí 

je prováděno státní zkušební komisí.   
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4.1. JE Dukovany 

 

První jadernou elektrárnou umístěnou na území České Republiky se stala Jaderná 

elektrárna Dukovany (Obr. 1). V roce 1978 se začalo na výstavbě, první blok byl uveden do 

provozu v roce 1985, poslední, čtvrtý v roce 1987. V současné době je velmi významným 

zdrojem české energetické soustavy. Dnes se řadí mezi nejlépe provozované elektrárny na 

světě. 
1
 

JE Dukovany je umístěna cca 30 kilometrů na jihovýchod od Třebíče, mezi obcemi 

Dukovany, Slavětice a Rouchovany. Pro výstavbu JE Dukovany bylo nutné zrušení tří vesnic 

- Skryje, včetně částí Lipňany a dále obec Heřmanice. Pro potřeby elektrárny byla 

vybudována Vodní nádrţ Dalešice. Z této vodní nádrţe se čerpá voda pro chlazení.  

Výkon JE Dukovany je aktuálně 2 x 460 + 2 x 500 MW a nadále je ze strany 

provozovatele elektrárna modernizována.
2
  

V areálu elektrárny se dále nachází další jaderné zařízení. Jedná se o mezisklad a sklad 

pouţitého jaderného paliva. Zde jsou uloţeny pouţité palivové články, které jsou uloţeny ve 

speciálních kontejnerech, které zajišťují ochranu okolního prostředí proti ionizujícímu záření 

a dále přirozený odvod zbytkového tepla. Původní mezisklad je zaplněn ze 100%. Druhý 

sklad cca z 20%. V těchto skladech je umístěno pouţité palivo, které JE Dukovany 

vyprodukovala za dobu svého provozování. Jaderná elektrárna Dukovany je rozdělena do čtyř 

bloků. Kaţdý blok je sloţen z jednoho reaktoru, který je napojen na strojovnu s turbínami a 

generátory. 

 

                                                 
1
 Wikipedie [online]. 2005, 10. 2. 2011 [cit. 2011-03-15]. Jaderná elektrárna Dukovany. Dostupné z WWW: 

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Jadern%C3%A1_elektr%C3%A1rna_Dukovany>. 
2
 Skupina ČEZ [online]. 2011 [cit. 2011-03-15]. Jaderná energetika v České republice . Dostupné z WWW: 

<http://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/jaderna-energetika/je-v-cr.html>. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/1987
http://cs.wikipedia.org/wiki/T%C5%99eb%C3%AD%C4%8D
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dukovany
http://cs.wikipedia.org/wiki/Slav%C4%9Btice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rouchovany
http://cs.wikipedia.org/wiki/Skryje_%28okres_T%C5%99eb%C3%AD%C4%8D%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lip%C5%88any_%28okres_T%C5%99eb%C3%AD%C4%8D%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/He%C5%99manice_%28okres_T%C5%99eb%C3%AD%C4%8D%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vodn%C3%AD_n%C3%A1dr%C5%BE_Dale%C5%A1ice
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Obr. 1 - Jaderná elektrárna Dukovany 

 

4.2. JE Temelín 

 

Jaderná elektrárna Temelín (Obr. 2) leţí přibliţně 24 km od Českých Budějovic a 5 km od 

Týna nad Vltavou
2
. V současné době je se svým instalovaným výkonem největším zdrojem 

výroby elektrické energie v České republice. 

 V blízkosti JE Temelín je také vodní dílo Hněvkovice, které zajišťuje dostatečné 

mnoţství vody pro chlazení.  

Pouţité reaktory jsou typu VVER a jsou chlazeny vodou. Výkon jednoho reaktoru je 

1000 MW a je připojen na strojovnu s turbínou. Celkový instalovaný výkon je 2000 MW a je 

vybavena nejmoderněšjími technologiemi. 

V areálu JE Temelín je také sklad pro pouţité palivo, do kterého je ukládáno pouţité 

palivo od roku 2002 – 2003. V těchto letech byla elektrárna uvedena do provozu.  

 

                                                 
2 Skupina ČEZ [online]. 2011 [cit. 2011-02-14]. Jaderná energetika v České republice. Dostupné z WWW: 

http://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/jaderna-energetika/je-v-cr.html#je-temelin. 
 

http://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/jaderna-energetika/je-v-cr.html#je-temelin
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Obr. 2 - Jaderná elektrárna Temelín
3
 

                                                 
3
 Skupina ČEZ : Temelín [online]. 2011 [cit. 2011-04-02]. Dostupné z WWW: <http://www.cez.cz/cs/pro-

media/ke-stazeni/fotogalerie/elektrarny/11.html>. 
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5. Možný únik radioaktivních látek 
 

Jaderná elektrárna je objekt, který se příliš neliší od jiných elektráren. Hlavním 

rozdílem je vyrábění elektrické energie pomocí jaderného paliva. S tím, souvisí moţnost 

úniku radioaktivních látek do ţivotního prostředí a ohroţení zdraví obyvatel v zóně 

havarijního plánování.  

Pro výběr lokality určené pro výstavbu jaderné elektrárny je třeba brát v potaz několik 

důleţitých faktorů - bezpečnostních, technických a ekonomických. Oblast vhodná pro 

výstavbu musí být seizmicky klidná a geologicky stabilní. Tato skutečnost značně vylučuje 

moţnost vzniku zemětřesení.  

V současné době je velkým rizikem terorismus, z tohoto důvodu je neustále jaderná 

elektrárna monitorována bezpečnostními sloţkami. 

Pro zajištění zachycení případných úniků paroplynných směsí obsahující radioaktivní 

látky je JE Dukovany vybavena barbotáţní věţí.  

Před vnějšími vlivy a útoky chrání JE Temelín především systém fyzické ochrany a 

kontejnment. Ten chrání reaktor a primární okruh elektrárny. Ţelezobetonová konstrukce 

kontejnmentu (ochranné obálky) se stěnami 1,2 m silnými byla vyprojektována a postavena 

tak, aby odolala např. pádu letadla či největšímu zemětřesení, jaké se můţe v lokalitě 

vyskytnout maximálně jednou za deset tisíc let. Odolnost ochranné obálky je ověřena
4
. 

Dalším rizikem je výpadek elektrické energie v samotné jaderné elektrárně. Ochrana 

proti vzniku mimořádné události výpadkem elektrické energie, je postavena mimo jiné na 

záloţních zdrojích elektrické energie pro zajištění funkčnosti bezpečnostních systémů. 

Bezpečnostní systémy mají primárně za úkol bezpečné odstavení zařízení a zajištění 

dochlazování aktivní zóny reaktoru a tím i zabránění případnému úniku radioaktivních látek 

do ţivotního prostředí. 

Podstatným rizikem je lidský faktor. Zaměstnanci JE proto prochází sloţitou přípravou 

a zdokonalovacím školením, aby byl tento faktor ovlivněn na minimum. Vţdy se z dané 

chyby zaměstnanec i jeho kolegové poučí a jsou přijímána nápravná opatření pro zamezení 

opakování případné příčiny.  

                                                 
4
 Skupina ČEZ : Realita a mýty o jaderné energii [online]. 2011 [cit. 2011-04-02]. Dostupné z WWW: 

<http://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/jaderna-energetika/realita-a-myty-o-jaderne-energii.html>. 



10 

 

Přípravy na hrozící nebezpečí souvisí s moţností úniku radioaktivních látek do 

ţivotního prostředí. Radiační havárie vyţaduje připravenost zaměstnanců samotné elektrárny. 

Dále je třeba zabezpečit informovanost o moţných rizicích obyvatelstvo v okolních vesnicích 

a městech, které spadají do zóny havarijního plánování.  

Zóna havarijního plánování je stanovena ve tvaru kruhu. Pro JE Dukovany byl 

vymezen kruh o poloměru 20 km kolem elektrárny. Pro JE Temelín byl stanoven kruh o 

poloměru 13 km kolem elektrárny. Stanovení zóny havarijního plánování v okolí jaderných 

zařízení v ČR provádí Státní úřad pro jadernou bezpečnost.  

Nejnebezpečnějším faktorem je ionizující záření. Ochrana před ionizujícím zářením 

jsou prováděna ukrytím, uţitím jodové profylaxe a evakuací. Při pouţití tablet je třeba dbát 

pokynů v televizním nebo rozhlasovém vysílání, případně podle pokynů orgánů krizového 

řízení. Doba, po kterou tableta chrání organismus je omezena a uţití nadměrného mnoţství je 

neefektivní. Ukrytí se plánuje na dobu nejvýše 2 dnů.  

 Jaderná elektrárna je povinna monitorovat, sledovat a hodnotit skutečnosti z hlediska 

jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti v rozsahu 

stanoveném prováděcími předpisy.  

 Jaderná elektrárna musí být drţitelem povolení, které je uděleno SÚJB.  

 V případě vzniku nebo podezření na vznik radiační havárie je JE povinna neprodleně 

vyrozumět příslušný úřad a další dotčené orgány uvedené ve vnitřním havarijním plánu. Dále 

je dle § 19 zákona 18/1997 Sb. a nařízení vlády 11/1999 Sb. je elektrárna povinna neprodleně 

zajistit při vzniku radiační havárie varování obyvatelstva v zóně havarijního plánování. Před 

hrozícím nebezpečím je obyvatelstvo informováno připraveným varováním, které probíhá 

prostřednictvím sirén s varovným signálem. Signál „Všeobecná výstraha“ je vyhlašován 

kolísavým tónem sirény po dobu 140 sekund a můţe být opakován 3x po sobě 

v tříminutových intervalech. Dále je, v tomto případě, na základě pokynů JE zařazena do 

vysílání ČT a ČRo varovací nahrávka, která je trvale připravena k pouţití na dispečerských 

pracovištích těchto médií.   

 § 18 Zákona 18/1997 Sb. také ukládá povinnost zajistit soustavný dohled na 

dodrţování jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti 

včetně ověřování havarijní připravenosti. 

 Dodrţování Atomového zákona prověřuje Státní úřad pro jadernou bezpečnost.  
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5.1. Radiační havárie a radiační nehoda 

 

Radiační nehoda – únik radioaktivních látek z jaderného reaktoru. Únik nevede k ohroţení 

osob a ţivotního prostředí mimo území jaderné elektrárny.
5
 

 

Radiační havárie – únik radioaktivních látek z jaderného reaktoru, která zasahuje do okolí 

elektrárny. Dotýká se zdraví obyvatel v zóně havarijního plánování. V tomto případě se 

realizují mimořádná opatření, která mají za úkol ochránit obyvatelstvo.
6
  

 

 

 

5.2. Klasifikační stupně mimořádné události
7
 

 

Pro posouzení závaţnosti mimořádných událostí na jaderném zařízení nebo při 

provádění radiační činnosti byly uzákoněny tři základní stupně, podle kterých je provozovatel 

povinen hlásit kaţdou vzniklou mimořádnou událost.  

 1. Stupeň – jedná se o mimořádné události, které vedou nebo můţou vést k nechtěnému 

ozáření zaměstnanců a dalších osob. Pro řešení takto vzniklé mimořádné události, která 

má místní charakter, se vyuţívá sil obsluhy nebo pracovní směny.  

 2. Stupeň – v tomto stupni se charakterizují mimořádné události, ve kterých dojde 

k nepřípustnému ozáření zaměstnanců a dalších osob. Uvolnění radioaktivních látek do 

ţivotního prostředí vede k aktivaci zasahujících osob drţitele povolení případně smluvně 

zajištěné síly a prostředky. 

 3. Stupeň – tento stupeň jiţ vyţaduje součinnost mnoha orgánů. Jedná se o mimořádnou 

událost, která vede nebo můţe vést k uvolnění radioaktivních látek do ţivotního 

prostředí. Vyţadují neodkladná opatření, která vedou k ochraně obyvatelstva a ţivotního 

prostředí. Tyto činnosti a postupy jsou uvedeny ve vnějším havarijním plánu a havarijním 

plánu kraje. Událost třetího stupně je radiační havárie a její řešení vyţaduje kromě 

aktivace zasahujících osob drţitele povolení a zasahujících osob podle vnějšího 

havarijního plánu, popřípadě havarijního plánu kraje zapojení dalších dotčených orgánů. 

                                                 
5
 Ministerstvo vnitra České republiky [online]. 2010 [cit. 2011-03-15]. Pojmy. Dostupné z WWW: 

<http://www.mvcr.cz/clanek/radiacni-nehoda.aspx>. 
6
 Ministerstvo vnitra České republiky [online]. 2010 [cit. 2011-03-15]. Pojmy. Dostupné z WWW: 

<http://www.mvcr.cz/clanek/radiacni-havarie.aspx>. 
7
 Vyhláška SÚJB č. 318/2002 Sb. o podrobnostech k zajištění havarijní připravenosti jaderných zařízení a pracovišť se zdroji 

ionizujícího záření a o poţadavcích na obsah vnitřního havarijního plánu a havarijního řádu. [cit. 2008-03-09]. 
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6. Aktuální informační kampaň  
 

Jaderné elektrárny ČR mají za povinnost dle nařízení vlády č. 11/1999 Sb. se podílet 

na tiskové a informační kampani. Na základě tohoto vládního nařízení zpracovává 

provozovatel JE příručku pro ochranu obyvatelstva v případě radiační havárie. V zónách 

havarijního plánování zajišťují informování obyvatelstva pro případ vzniku radiační havárie. 

Jiţ zmiňovaný způsob, který se vyuţívá i ve světě, je prováděn formou kalendářů s 

příručkou. Tyto tiskoviny pomáhají občanům pochopit problematiku hrozícího nebezpečí a 

učí je jak se chovat v případě radiační havárie.  

 

6.1. Česká republika 

 

Pro zajištění informovanosti obyvatelstva pro případ vzniku radiační havárie Jaderné 

elektrárny Dukovany a Temelín je vytvořena příručka pro ochranu obyvatelstva. Provozovatel 

těchto elektráren je totoţný, proto byla zvolena jednotná forma příručky s kalendářem. 

Příručky pro zónu havarijního plánování kolem JE Dukovany a JE Temelín jsou podobné. 

Rozdíly jsou patrné pouze v ilustracích kalendáře a korektuře textů, které jsou přizpůsobeny 

místním podmínkám. Tyto příručky jsou v určitých obměnách vydávány od roku 1992. 

Obyvatelé v zóně havarijního plánování jsou na tuto formu informací zvyklí. Příručka je 

distribuována do všech domácností v zóně havarijního plánování. Distribuci provádí 

provozovatel ve spolupráci s místním obecním úřadem.  

 

Příručka, je rozdělena na čtyři části: 

- Kalendář (Příloha 1, 2) 

- Příručka s praktickými informacemi (Příloha 3) 

- Formuláře pro případ vzniku radiační havárie (Příloha 4) 

- Mapa zóny havarijního plánování JE Dukovany (Příloha 5) 

 

Kalendář – je tvořen jednotlivými listy, které jsou svázané kovovou krouţkovou vazbou. 

Osahuje vţdy patřičný kalendářní měsíc, obrázek nebo pokyny pro případ vzniku radiační 

havárie a informací o celostátní zkoušce sirén. 
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Příručka s praktickými informacemi – v této části je obsaţen princip fungování jaderné 

elektrárny, informace o případných hrozících nebezpečích a ochraně před nimi, včetně ukrytí, 

jodové profylaxe a evakuace. 

Formuláře pro případ vzniku radiační havárie – je soubor 4 formulářů, které jsou 

vytištěny vţdy na samostatném listě pro moţnost utrhnutí a vyvěšení.  

- Formulář A – „Poznámky pro Vaši potřebu“ – záznamy a údaje, které budou potřeba 

při vyhlášení evakuace 

- Formulář B – „Pro obecní (městský) úřad“ – tento formulář slouţí k plánování 

evakuačních opatření a měl by obsahovat informace o rodině, zdravotním stavu a 

způsobu evakuace (prostředky hromadné dopravy x vlastní vozidla).  

- Formulář C – „Označení opouštěného domu pro péči o zvířata – formulář slouţí 

k zajištění základních ţivotních potřeb domácího zvířectva v zóně havarijního 

plánování.  

- Formulář D – „Zpráva pro evakuační orgány“ – Slouţí pro vyplnění a vyvěšení tohoto 

formuláře na dveřích opouštěného domu nebo bytu. 

Kalendář je z pravidla vydáván ročně nebo dvouletně. Aktuální kalendář byl koncipován na 

dva roky – 2010/2011.  

Příručky jsou uveřejněny také na stránkách ČEZ, krajských úřadů a hasičských záchranných 

sborů příslušných krajů. 

o ČEZ, a.s. (www.cez.cz) 

o Kraj Vysočina (www.kr-vysocina.cz), Jihomoravský kraj (www.kr-

jihomoravsky.cz), Kraj Jihočeský (www.kraj-jihocesky.cz)  

o HZS Jihomoravského kraje (www.firebrno.cz), HZS kraje Vysočina (www. 

.hasici-vysocina.cz), HZS Jihočeského kraje (www.hzscb.cz) 

 

6.2. Slovenská republika 

 

  I na území Slovenské republiky se nacházejí jaderné elektrárny. Zde je také 

provozovatel jaderného zařízení povinen provádět informační tiskovou kampaň směrem 

k obyvatelstvu. Pro rok 2011/2012 byl vytvořen pro zónu havarijního plánování kolem JE 

Mochovce obdobný kalendář (Příloha 6) s příručkou jako je u nás pro JE Temelín a JE 

Dukovany. Příručka je distribuována do všech domácností.  

http://www.cez.cz/
http://www.kr-vysocina.cz/
http://www.kr-jihomoravsky.cz/
http://www.kr-jihomoravsky.cz/
http://www.kraj-jihocesky.cz/
http://www.firebrno.cz/
http://www.hzscb.cz/
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Příručka, je rozdělena na tři části: 

- Kalendář s praktickými informacemi (Příloha 7) 

- Mapa zóny havarijního plánování JE Mochovce (Příloha 8) 

- Formuláře pro případ vzniku radiační havárie (Příloha 9) 

 

Kalendář – kaţdý list kalendáře je určen pro dva po sobě jdoucí kalendářní měsíce. 

Uprostřed daného listu se nachází fotografie okolí a pokyny s praktickými informacemi. 

Příručku jako samostatný oddíl, kalendář neobsahuje a veškeré pokyny určené obyvatelům 

naleznou vţdy na jednotlivých listech.  

 

Formuláře pro případ vzniku radiační havárie – je soubor 4 formulářů, které jsou 

vytištěny vţdy po dvou na samostatném listu.  

- Formulář 1 – „Evakuační lístek pro vlastní potřebu“ – záznamy a údaje, které budou 

potřeba při vyhlášení evakuace 

- Formulář 2 – „Evakuační lístek – Správa pro evakuační orgány“ – tento formulář 

slouţí pro vyvěšení v případě evakuace. Obsahuje informace o evakuovaných osobách 

a osobách, které se nadále zdrţují v domě. 

- Formulář 3 – „Evakuační lístek – Správa pro evakuační orgány“ – tento formulář 

vyplní majitel hospodářských zvířat po vyhlášení evakuace. Slouţí k zajištění 

základních ţivotních potřeb domácího zvířectva v zóně havarijního plánování.  

- Formulář 4 – „Evakuační lístek pro obecní (městský) úřad“ – formulář slouţí pro 

plánování evakuace. 

 

 

6.3. Státy Evropské Unie 

 

Informování obyvatelstva v zóně havarijního plánování je realizováno i jinými státy 

v rámci Evropské Unie. Na území Velké Británie, Německa a dalších států EU je velký počet 

jaderných elektráren. I tyto státy řeší informování obyvatelstva podobnou formou jako u nás. 

Kaţdý provozovatel provozující jadernou elektrárnu je povinen informovat obyvatele 

v přilehlých městech a obcích o moţnosti vzniku radiační havárie. Forma sdělení se liší 

v závislosti na provozovateli jaderného zařízení a zvyklostem dané země.  
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6.3.1. Velká Británie 

 

Ve Velké Británii je provozovatelem 7 jaderných elektráren společnost British Energy 

Group plc. Tento provozovatel JE je partnerem skupiny EDF, provozovatele jaderných 

elektráren na území Francie. Tento provozovatel informuje obyvatelstvo prostřednictvím 

kalendáře, který vydává kaţdý rok.
8
 

The Radiation (Emergency Preparedness & Public Information) regulations 2001 

(REPPIR) klade poţadavky na informování místních obyvatelů o rizicích a potřebných 

opatřeních v případě nouze.  

Důleţitým prvkem v zajištění informovanosti jsou také připravené informace do 

rozhlasových stanic a televizí.  

 

Kalendář je rozčleněn: 

- Samotný kalendář  

- Příručka pro případ vzniku mimořádné události (Příloha 10, 11) 

 

Příručka pro případ vzniku mimořádné události – popisuje mimořádná opatření, která mohou 

postihnout obyvatele, návštěvníky i pracovníky v oblasti kolem jaderné elektrárny. Jsou zde 

sepsány nejzákladnější pokyny, které je nutné provést v případě vzniku radiační havárie.  

Dále jsou obsaţeny informace týkající se varování, ukrytí, evakuace, jodové profylaxe. 

Obsaţeno je také mapové znázornění evakuačních center v okolí.     

Primárně je vše shrnuto na straně č. 1, kde je vše názorně ukázáno na obrázku.  

                                                 
8
 British Energy [online]. 2011 [cit. 2011-02-15]. Informing the public. Dostupné z WWW: http://www.british-

energy.co.uk/pagetemplate.php?pid=137#. 

http://www.british-energy.co.uk/pagetemplate.php?pid=137
http://www.british-energy.co.uk/pagetemplate.php?pid=137
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Obr. 3 Znázornění nejdůležitějších pokynů
6
 

  

6.3.2. Německo 

  

Jedním z německých provozovatelů jaderné elektrárny je společnost Kernkraftwerk 

Gundremmingen GmbH ve městě Gundremmingen (Příloha 12, 13). Tato jaderná elektrárna 

informuje své obyvatele prostřednictvím broţury, která je určena do všech domácností.
9
 

  V první části jsou obsaţeny obecné informace o bezpečnosti jaderného zařízení, a co 

se můţe v případě nehody stát. Občan je informován o tom co je to radioaktivita a jaká se 

plánují opatření.  

Oblast havarijního plánování v Německu je rozdělena do čtyř zón o dvanácti 

sektorech. 

- centrální zóna - do vzdálenosti 2 km od JE 

- střední zóna – do vzdálenosti 10 km od JE 

- vnější zóna - do vzdálenosti 25 km od JE 

- vzdálená zóna -  do vzdálenosti 100 km od JE 

                                                 
6
 British Energy [online]. 2011 [cit. 2011-02-15]. Informing the public. Dostupné z WWW: http://www.british-

energy.co.uk/pagetemplate.php?pid=137#. 
9
 Kernkraftwerk Gundremmingen [online]. 2008 [cit. 2011-03-15]. Downloads. Dostupné z WWW: <http://www.kkw-

gundremmingen.de/downloads.php>. 

http://www.british-energy.co.uk/pagetemplate.php?pid=137
http://www.british-energy.co.uk/pagetemplate.php?pid=137
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  Broţura nadále informuje o způsobu varování a vyrozumění. Její součástí, je také 

mapa, kde jsou znázorněny zóny oblasti havarijního plánování.  

  Seznam evakuačních středisek je nedílnou součástí broţury. Evakuační střediska jsou 

na území, které leţí proti větru v bezpečné vzdálenosti od jaderné elektrárny.  

 Broţura nadále obsahuje „Prostor pro osobní poznámky“ (Příloha 14) – v této části si 

obyvatelé vyplní informace o místu vydání tablet jodové profylaxe a záznam místa v případě 

evakuace. Vyobrazeny jsou také loga televizních stanic, na kterých je moţné sledovat 

vyvíjející se situaci a potřebné pokyny.  

 Varování je prováděno minutovým kolísavým signálem, který upozorňuje na 

mimořádnou situaci. Broţura informuje obyvatelstvo co dělat v případě, ţe uslyší kolísavý tón 

sirén a instruuje ke správnému ukrytí. 

 Vysvětleno je také pouţití jodové profylaxe v případě vzniku radiační havárie a postup 

a pokyny ke správné a rychlé evakuaci.  

 Totoţně jako v ČR je na poslední straně znázorněna mapa zóny havarijního plánování, 

která je znázorněna kruhem o poloměru 25 km.  
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7. Cíl kampaně 
 

Z  informačních kampaní v Německu, Anglii i ostatních států je patrné, ţe společnosti 

provozující jaderné elektrárny se snaţí o přehlednou strukturu. Pro ověření aktuálně 

probíhající informační kampaně je nutno stanovit, zda je současná podoba příručky 

dostačující, zda je prováděna ve srozumitelné formě a zda obyvatelé vědí, jak pokyny pouţít. 

Pro ověření těchto skutečností bylo zapotřebí vytvořit anonymní anketu. Anonymní forma 

byla zvolena z důvodu velké neochoty vyplňování anket s osobními údaji. Dotazovaní 

respondenti si tedy chrání své soukromí a nebojí se vyjádřit svůj názor na otázku pravdivě. 

V anketě jsou kladeny otázky, které mají za úkol ověřit znalost příručky a patřičných 

informací v ní obsaţených.   

 

 

Anketní otázky: 

 

Setkali jste se s kalendářem - příručkou JE Dukovany pro vznik mimořádné události?  

o Ano 

o Ne 

o Nevím co to je 

 

Který den se provádí pravidelná zkouška sirén?  

o Kaţdou středu 

o Kaţdou první středu v měsíci 

o Nic takového neznám 

 

Víte, jaké Vám hrozí nebezpečí v případě vzniku mimořádné události jaderné elektrárny 

Dukovany?  

o Nic mi nebude hrozit 

o Ionizující záření 

o Nevím 
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Víte, ve které místnosti/ech se doma ukrýt, v případě vzniku mimořádné události?  

o Ve sklepě nebo v místnosti na závětrné straně 

o Kdekoli v domě 

o V přízemní nebo suterénní místnosti na odvrácené straně od JE 

 

Kdy je vhodné pouţít jodové tablety?  

o Ihned poté, co se dozvím o hrozícím nebezpečí 

o Dle pokynů z vysílání v televizi nebo rozhlasu 

o Po ukončení havárie jaderného zařízení 

 

Kdy zahájíte evakuaci?  

o Ihned poté, co uslyším sirény 

o Poté, co jsem k evakuaci vyzván/a televizí nebo rozhlasem 

o Záleţí na mém rozhodnutí 

 

Víte, k čemu slouţí formuláře na konci kalendáře?  

o Nic takového tam není 

o Vím o nich, ale nevím, k čemu slouţí 

o Pro plánování ochrany obyvatelstva a pro případ vzniku mimořádné události 

o Na moje osobní poznámky 

 

Co by mělo obsahovat Vaše evakuační zavazadlo?(prosím vypište)  

 

Cítíte se být jadernou elektrárnou ohroţeni?  

o Ano 

o Ne 

o Nevím 

 

Máte dostatek informací o jaderné energetice v ČR?  

o Ano  

o Spíše ano 

o Ne 
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Domníváte se, ţe je potřeba v blízké budoucnosti v ČR rozšiřovat počet jaderných reaktorů?  

o Určitě ne (lepší jsou alternativní zdroje, např. sluneční elektrárny) 

o Určitě ano 

o Nezajímá mě to  
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8. Porovnání stávajícího stavu s obecnými potřebami 
 

Anketa byla provedena v zóně havarijního plánování kolem JE Dukovany. 

Respondenti byli oslovování z řad muţů i ţen různé věkové kategorie. Ochota odpovídat na 

anketní otázky, zaměřené na jadernou problematiku, byla téměř 100%.  Je tedy patrné, ţe 

obyvatele ţijící kolem JE, tato problematika zajímá. Celkem se ankety účastnilo 115 

respondentů.  

Pro porovnání výsledků bylo vyuţito tabulkové a grafové znázornění. Tabulka uvádí 

počet zodpovězených odpovědí, graf naopak procentuální vyjádření.  

  

Anketní otázka č. 1: 

 Setkali jste se s kalendářem - příručkou JE Dukovany pro vznik mimořádné události? 

(Tabulka č. 1) 

 

 
Graf č. 1 - Anketní otázka č. 1 

 

 Převáţná většina respondentů zodpověděla kladně. Příručku tedy zná nebo se s ní jiţ 

někdy setkali. Čtvrtina respondentů, kteří kalendář/příručku nezná nebo se s ní nikdy 

nesetkalo, je poměrně velké číslo, uvaţujeme-li v přepočtu na počet obyvatel ţijících v zóně 

havarijního plánování. Toto by mohlo mít za následek vzrůst paniky na nekontrolovatelnou 

úroveň.  

 

  

75%

25%

Ano Ne
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Anketní otázka č. 2: 

 

Který den se provádí pravidelná zkouška sirén? (Tabulka č.2) 

 

 
Graf č. 2 - Anketní otázka č. 2 

 

 Otázka byla zaměřena na jiţ zavedenou a známou zkoušku sirén, která probíhá vţdy 

kaţdou první středu v měsíci. Z odpovědí je patrné, ţe 95% respondentů ví, o co se jedná a 

jsou tedy na pravidelnou zkoušku sirén jiţ zvyklí.  

 

Anketní otázka č. 3: 

Víte, jaké Vám hrozí nebezpečí v případě vzniku mimořádné události jaderné elektrárny 

Dukovany? (Tabulka č. 3) 

 
Graf č. 3 - Anketní otázka č. 3 

 

4%

95%

1%

Kaţdou středu Kaţdou první středu v měsíci
Nic takového neznám

2%

91%

7%
Nic mi hrozit nebude Ionizující záření Nevím
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 Respondenti v tomto případě také zpravidla správně zodpověděli, zda hrozí nebezpečí 

a jakou má formu. Jedná se o informaci, kterou se ţáci učí jiţ ve školách a je mimo jiné 

obsaţena v příručce na konci kalendáře. 

 

Anketní otázka č. 4: 

Víte, ve které místnosti/ech se doma ukrýt, v případě vzniku mimořádné události? (Tabulka č. 

4) 

 

 

Graf č. 4 - Anketní otázka č. 4 

 

U této otázky se setkáváme s prvními částečně se rozporujícími odpověďmi. Z dotazů 

i následných konverzací vyplynulo, ţe obyvatelé v převáţné většině nejsou seznámení 

s problematikou ukrytí a neví jak a kde se správně ukrýt. Třetina respondentů zodpověděla 

správně a je zřejmé, ţe v této oblasti je třeba lépe informovat obyvatelstvo.  

 

  

64%

3%

33%

Ve sklepě nebo v místnosti na závětrné straně

Kdekoli v domě

V přízemní nebo suterénní místnosti na odvrácené straně 

od JE
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Anketní otázka č. 5: 

Kdy je vhodné pouţít jodové tablety? (Tabulka č. 5) 

 

 

Graf č. 5 - Anketní otázka č. 5 

 

U této anketní otázky, dotazovaní respondenti, ani v jednom z případů neodpověděli, 

ţe jodové tablety poţijí aţ po ukončení havárie jaderného zařízení. Téměř polovina 

dotázaných by tablety uţila ihned po zjištění, ţe vznikla havárie na jaderném zařízení. 

Účinnost tablet je omezena a mohlo by dojít ke zbytečnému uţití nebo uţití v nesprávný čas a 

tudíţ i ohroţení zdraví.  

 

 

Anketní otázka č. 6: 

Kdy zahájíte evakuaci? (Tabulka č. 6) 

 

Graf č. 6 - Anketní otázka č. 6 

40%

60%

0%

Ihned po té co se dozvím o hrozícím nebezpečí

Dle pokynů z vysílání v televizi nebo rozhlasu

Po ukončení havárie jaderného zařízení

25%

75%

0%

Ihned poté, co uslyším sirény

Poté, co jsem k evakuaci vyzván/a televizí nebo rozhlasem

Záleţí na mém rozhodnutí
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U této anketní otázky se setkáváme s rozporem s informacemi uvedenými v příručce. 

Evakuaci by čtvrtina respondentů zahájila ihned poté, co uslyší sirény. Ostatní respondenti by 

čekali na vyzvání z televizí nebo rozhlasu. Z pohledu ochrany svého zdraví by se tedy 

respondenti evakuovali raději dříve, neţ dojde k opravdovému ohroţení zdraví. Toto jednání 

by mohlo mít za důsledek neorganizované opouštění domovů a zablokování evakuačních tras 

a důleţitých komunikačních tras.  

 

Anketní otázka č. 7: 

Víte, k čemu slouţí formuláře na konci kalendáře? (Tabulka č. 7) 

 

 

Graf č. 7 - Anketní otázka č. 7 

 

Procentuální vyjádření odpovědí na tuto otázku znázorňuje, ţe téměř třetina obyvatel 

neví, k čemu dané formuláře slouţí. Desetina respondentů si tyto formuláře nevybavuje nebo 

o nich vůbec neví. Je moţné, ţe tyto výsledky jsou právě takové z toho důvodu, ţe jsou 

formuláře umístěny aţ na konci kalendáře/příručky.  

  

7%

28%

62%

3%

Nic takového tam není

Vím o nich, ale nevím, k čemu slouţí

Pro plánování ochrany obyvatelstva a pro případ vzniku mimořádné události

Na moje osobní poznámky
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Anketní otázka č. 8: 

 

 V tabulce č. 8 je uvedena četnost odpovědí na otázku, co by si evakuované 

obyvatelstvo vzalo do svého evakuačního zavazadla:  

  Téměř třetina respondentů uvedla, ţe neví, co by mělo obsahovat jejich evakuační 

zavazadlo. Z celkových výsledků je patrné, ţe téměř všichni respondenti nejsou s touto 

problematikou příliš dobře seznámeni. Pouze 2 respondenti z celkového počtu 115 správně 

uvedli obsah evakuačního zavazadla.  

 

Anketní otázka č. 9: 

Cítíte se být jadernou elektrárnou ohroţeni? (Tabulka č. 9) 

 

 

Graf č. 8 - Anketní otázka č. 9 

 

 Z dotazovaných respondentů se více neţ ¾ necítí být jadernou elektrárnou ohroţeni. 

Tento výsledek můţe být důkazem toho, ţe bezpečnostní opatření JE Dukovany jsou velmi 

spolehlivá a doposud nedošlo k mimořádné události, která by přesahovala hranice areálu JE. 

Je však moţné, ţe by se výsledek po aktuální havárii jaderné elektrárny Fukušima-I v 

Japonsku odlišoval. 

 

  

15%

77%

8%

Ano Ne Nevím
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Anketní otázka č. 10: 

Máte dostatek informací o jaderné energetice v ČR?  (Tabulka č. 11) 

 

 

Graf č. 9 - Anketní otázka č. 10 

 

Poměrně velký počet kladných odpovědí můţe být výsledkem informování o 

aktuálním stavu a změnách v jaderné energetice prostřednictvím televizních zpravodajství, 

rozhlasu, ale také dostupných informací na internetu.  

 

Anketní otázka č. 11: 

Domníváte se, ţe je potřeba v blízké budoucnosti v ČR rozšiřovat počet jaderných reaktorů? 

(Tabulka č. 11) 

 

Graf č. 10 - Anketní otázka č. 11 

 

U této anketní otázky se setkáváme s různými názory. Téměř polovina respondentů 

nemá zájem o rozšiřování jaderných reaktorů a druhá polovina naopak o rozšiřování zájem 

má. Toto můţe souviset s aktuální situací slunečních elektráren, které byly dotovány státem, a 

z tohoto důvodu došlo ke zvyšování cen elektřiny.   

25%

45%

30%

Ano Spíše ano Ne

41%

39%

20%

Určitě ne (lepší jsou alternativní zdroje např. sluneční elektrárny)

Určitě ano

Nezajímá mě to
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9. Závěrečné zhodnocení účinnosti prováděné kampaně 
 

  Po srovnání prováděných kampaní se světem je nutno říci, ţe aktuální kampaň 

obsahuje všechny potřebné informace, se kterými musí být obyvatelstvo seznámeno. 

Informace obsaţené v příručce jsou tedy dostačující.  

Mezi základní otázky, které by měli být řešeny je forma distribuce kalendáře. 

S příručkou/kalendářem se nesetkala čtvrtina respondentů, proto by bylo třeba zavést 

efektivnější způsob distribuce.  

 Dále se setkáváme s problémem, kdy správně poţít tablety jodové profylaxe. Hrozí 

zde riziko poţití tablet v nesprávný čas a tedy i omezení funkčnosti tablet. 

Z ankety lze vyhodnotit, ţe problém, který musí být řešen, je správná doba evakuace. 

Čtvrtina obyvatel by se evakuovala ihned poté, co se dozví o havárii na jaderném zařízení.  

 Z ankety je dále patrné, ţe třetina respondentů neví, k čemu slouţí formuláře na konci 

kalendáře. Chyba můţe být v umístění daných formulářů, které se nacházejí aţ na konci 

kalendáře.  

 Z výsledků ankety je také patrné, ţe obyvatelé nejsou seznámeni s tím, co si vzít sebou 

jako evakuační zavazadlo. Toto můţe být příčinu toho, ţe obsah evakuačního zavazadla není 

v příručce znázorněn graficky a je zahrnut uprostřed sekce evakuace. Obsah evakuačního 

zavazadla je doporučen v obsahu varovací relace, která je připravena k odvysílání v rozhlase 

nebo v televizi při vyhlášení mimořádné události.   
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10. Návrh na zlepšení informování obyvatel 
 

Na základě provedení ankety jsou výsledky některých otázek velmi zajímavé a bylo by 

třeba se v tomto ohledu více zaměřit na informování samotného obyvatelstva.  

Doporučuji zlepšit distribuci kalendáře/příručky. Toto můţe zajištěno informováním 

obyvatelstva prostřednictvím medií. Nejen místních televizních stanic a rozhlasů, ale také 

celostátními televizními stanicemi, které by ve zpravodajské části uvedli, ţe je moţnost, 

od daného termínu, vyzvednou si příručku pro ochranu obyvatelstva na vyčleněných místech. 

Velmi by také pomohla distribuce do kaţdé schránky domácností v oblasti havarijního 

plánování. Lidé v současné době nemají příliš mnoho času vyzvednout si příručku osobně 

v pracovních hodinách městského nebo obecního úřadu. Digitální forma je taktéţ vhodná, 

avšak zde hrozí nechtěné smazání nebo poškození souboru. V případě havárie nebude příliš 

času, aby si digitální formu obyvatelé vytiskli a následně začali vyplňovat patřičné formuláře. 

 Problematikou správného poţití tablet jodové profylaxe je třeba se více zabývat a lépe 

tuto informaci v příručce vytyčit. Rozhlasové stanice, které budou pokyny vysílat, by mimo 

státního Českého Rozhlasu, měly být rozšířeny o místně poslouchané soukromé rozhlasové 

stanice. Velmi rozšířené jsou například – Rádio Kiss, Rádio Krokodýl a další.   

 Další problém, který by měl být řešen je správná doba evakuace. Čtvrtina obyvatel by 

se evakuovala ihned poté, co se doví o havárii na jaderném zařízení. Doporučení k řešení 

tohoto problému je lépe v příručce vyznačit informace o tom, ţe se lidé nemusí ihned obávat o 

své ţivoty a ţe neprodlená evakuace není nutná. Po vyhlášení mimořádné události v rádiích a 

televizích by mělo následovat hlášení, ţe e lidé mají prvně ukrýt do svých domovů a evakuaci 

odloţit na dobu, kdy k tomu budou vyzváni.  

 Dalším doporučením je ilustrační znázornění obsahu evakuačního zavazadla 

v příručce. Do části pojednávající o evakuaci, bych tento obrázek zařadila hned na začátek, 

aby bylo zřejmé, na první pohled co je třeba mít přichystané.  

Celkově lze říci, ţe příručka je dobře koncipována. Více názorných obrázků by 

pomohlo v lepším zapamatování si informací, jelikoţ obyvatelstvo není ochotno si ve 

vlastním zájmu číst pokyny. Obrázky lépe a rychleji znázorní co je potřeba dělat a jak se 

zachovat a pomůţou tak ke snazšímu zapamatování si důleţitých informací.  
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11. Závěr 
 

Jiţ v úvodu jsem se zmínila, ţe havárie na jaderném zařízení mají velký dopad nejen 

na přírodu, ale také zdraví obyvatel ţijících v blízkosti jaderné elektrárny. Obyvatelé se 

mohou cítit ohroţeni a je tedy nutné je informovat v oblasti bezpečnosti a aktuální situace.  

Tato práce je na toto zlepšení informovanosti obyvatelstva zaměřena. Především se 

jedná o zdokonalení informační tiskové kampaně, kterou je povinen provádět provozovatel 

jaderného zařízení. Zejména se jedná o správné ukrytí, vhodnou dobou evakuace nebo poţití 

tablet jodové profylaxe v případě vzniku mimořádné situace.  

Hlavním cílem práce bylo posoudit funkčnost aktuálně prováděné tiskové kampaně, 

porovnat s prováděnými kampaněmi v zahraničí a navrhnout opatření, který by vedlo ke 

zlepšení.  

K vyhodnocení účinnosti aktuálně prováděné tiskové kampaně jsem provedla průzkum 

formou anonymní ankety. Ankety se zúčastnilo celkem 115 respondentů, kteří ochotně 

odpovídali anonymně na kladené otázky. Z výsledků ankety bylo zjištěno, ţe většina obyvatel 

se jiţ s kampaní setkala, avšak se neseznámila s obsahem příručky, která by jim měla pomoci 

v řešení mimořádné události.  

 Z průzkumu je patrné, ţe obyvatelstvo musí být lépe informováno o tiskové kampani 

prostřednictvím regionálních rádií, které jsou více obyvatelstvem poslouchané neţli Český 

rozhlas. Dalším doporučením je informování o probíhající kampani prostřednictvím 

zpravodajství v celostátních televizích.   

Pro zlepšení varování a vyrozumění bychom mohli pouţít i nově vyvíjený způsob 

varování a vyrozumění, který je prováděn prostřednictvím bezdrátového informačního 

systému s vyuţitím zemského digitálního vysílání ve standardu DVB-T. Tato forma není 

závislá na volbě aktuálně sledovaného programu. Jedná se o speciální textový řádek nebo 

hlášení, které se po vyslání signálu zobrazí na obrazovce televizního přijímače. Pro 

obyvatelstvo, které televizní přijímač nepouţívá je moţné řešení připojením dekodéru na 

televizní anténu. Tento dekodér se automaticky aktivuje přijetím signálu, který speciální 

zprávu, ihned po jejím přijetí, automaticky přehraje. Tuto variantu řešení lze pouţít tam, kde 

je k dispozici provozovatel zemského digitálního vysílání DVB-T.   
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 Kernkraftwerk Gundremmingen [online]. 2008 [cit. 2011-03-15]. Downloads. Dostupné z WWW: <http://www.kkw-
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 Kernkraftwerk Gundremmingen [online]. 2008 [cit. 2011-03-15]. Downloads. Dostupné z WWW: <http://www.kkw-
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Tabulka č. 1 

Anketní otázka č. 1 

 

Setkali jste se s kalendářem - příručkou JE Dukovany pro vznik mimořádné 

události? 

Ano 86 

Ne 29 

 

 

Tabulka č. 2 

Anketní otázka č. 2 

 

Který den se provádí pravidelná zkouška sirén? 

Každou středu 5 

Každou první středu v měsíci 109 

Nic takového neznám 1 

 

 

 

Tabulka č. 3 

Anketní otázka č. 3 

 

Víte, jaké Vám hrozí nebezpečí v případě vzniku mimořádné události 

jaderné elektrárny Dukovany? 

Nic mi hrozit nebude 2 

Ionizující záření 105 

Nevím 8 
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Tabulka č. 4 

Anketní otázka č. 4 

 

Víte, ve které místnosti/ech se doma ukrýt, v případě vzniku mimořádné 

události? 

Ve sklepě nebo v místnosti na závětrné straně 73 

Kdekoli v domě 4 

V přízemní nebo suterénní místnosti na odvrácené straně od JE 38 

 

 

 

Tabulka č. 5 

Anketní otázka č. 5 

 

Kdy je vhodné použít jodové tablety? 

Ihned po té co se dozvím o hrozícím nebezpečí 46 

Dle pokynů z vysílání v televizi nebo rozhlasu 69 

Po ukončení havárie jaderného zařízení 0 

 

 

 

 

Tabulka č. 6 

Anketní otázka č. 6 

 

Kdy zahájíte evakuaci? 

Ihned poté, co uslyším sirény 28 

Poté, co jsem k evakuaci vyzván/a televizí nebo rozhlasem 85 

Záleží na mém rozhodnutí 0 
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Tabulka č. 7 

Anketní otázka č. 7 

 

Víte, k čemu slouží formuláře na konci kalendáře?  

Nic takového tam není 8 

Vím o nich, ale nevím, k čemu slouží 31 

Pro plánování ochrany obyvatelstva a pro případ vzniku mimořádné 

události 
70 

Na moje osobní poznámky 3 

 

 

Tabulka č. 8 

Anketní otázka č. 8 

 

Co by mělo obsahovat Vaše evakuační zavazadlo? 

Nevím 32 

Léky 31 

Osobní doklady 56 

Základní potraviny 25 

Cennosti 19 

Sezónní oblečení 19 

Hygienické potřeby 9 

Spací pytel nebo přikrývka 4 

Telefon 2 

Kapesní svítilna, svíčky, zápalky 1 

Společenské hry 1 

 

 

Tabulka č. 9 

Anketní otázka č. 9 

 

Cítíte se být jadernou elektrárnou ohroženi? 

Ano 17 

Ne 89 

Nevím 9 
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Tabulka č. 10 

Anketní otázka č. 10 

 

Máte dostatek informací o jaderné energetice v ČR ? 

Ano 29 

Spíše ano 52 

Ne 34 

 

Tabulka č. 11 

Anketní otázka č. 11 

 

Domníváte se, že je potřeba v blízké budoucnosti v ČR rozšiřovat počet 

jaderných reaktorů? 

Určitě ne (lepší jsou alternativní zdroje např. sluneční elektrárny) 47 

Určitě ano 45 

Nezajímá mě to 23 

 


