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plánování Jaderné elektrárny Dukovany. Toto zpracování bylo provedeno dle jednotlivých 

kategorií: dělení dle správních jednotek, dle rozdělení zóny havarijního plánování do tří 

pásem a dle rozdělení zóny do kruhových výsečí. Cílem této práce bylo vyhodnotit statistiky 

s využitím podkladů ze sčítání lidu, domů a bytů 2011 a analyzovat současný stav řešení dané 

problematiky v ČR a v zahraničí. Výsledný dokument může být využit jako informační 

materiál pro aktualizaci vnějšího havarijního plánu. 
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Úvod 

Žijeme v době, která je závislá na energii. Lidstvo je víc a více náročnější. Lidé, žijící 

v technicky vyspělé společnosti si zvykli na komfort, který jim poskytuje rychlý rozvoj 

technologií. Čím větší komfort člověk požaduje, tím se zvyšují jeho nároky na veškerou 

energii. Dnešní dobou zhýčkaný člověk se už nebude chtít uskromnit. Stále bude vyžadovat 

více komfortu a pohodlí. Je pravděpodobné, že se i v budoucnosti bude stále snažit co nejvíce 

si život usnadnit a zpříjemnit. Tento trend přinese další zvýšení potřeby energie. 

S narůstajícími požadavky na energii se budou stavět nové elektrárny. Rozhodujícím 

faktorem pro výstavbu elektráren, bude míra rozvoje výzkumu zaměřeného na využití 

alternativních zdrojů energie. Podle geologických výzkumů a odhadů odborníků bude 

v dohledné době spotřebován nynější nejvyužívanější zdroj energie - fosilní paliva. Současné 

zdroje energie budeme muset nahradit zdroji jinými. Otázkou je, zda budeme s vývojem 

alternativních zdrojů energie tak daleko, abychom mohli například ekonomicky získávat 

energii z vodíku. Pokud nebudeme schopni vytvářet energii jiným způsobem, pak pro nás 

budou jaderné elektrárny v blízké budoucnosti nutností.  

Každá nová jaderná elektrárna bude představovat určitou bezpečnostní hrozbu, kterou 

budou řešit pracovníci bezpečnostního managementu. Budou vznikat zóny havarijního 

plánování a budou se řešit otázky vztahující se k obyvatelům zón havarijního plánování. 

Tato problematika se bude řešit obdobným způsobem jako problematika zóny havarijního 

plánování Jaderné elektrárny Dukovany. 

Cílem bakalářské práce bylo vypracovat studii o struktuře, rozmístění a o aktivitách 

obyvatelstva v zóně havarijního plánování Jaderné elektrárny Dukovany. Pro zpracování 

tématu byly využity informace, které se týkaly problematiky Jaderných elektráren, Jaderné 

elektrárny Dukovany, ochrany obyvatelstva v zónách havarijního plánování, výsledky sčítání 

lidu, domů a bytů z let 2001 a 2011 a dokumenty týkající se jaderné problematiky. 
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Rešerše 

 K řešení bakalářské práce Obyvatelé v zóně havarijního plánování Jaderné elektrárny 

Dukovany bylo nutné prostudovat dokumenty, které se úzce vztahují k této problematice: 

Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření [27]. 

Zákon řešící jadernou problematiku v České republice. 

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému [28]. 

Zákon, který pro danou problematiku řeší určení zpracovatele vnějšího havarijního 

plánu jaderných zařízení. 

Nařízení vlády č. 11/1999 Sb., o zóně havarijního plánování [14]. 

Vyhláška, která řeší problematiku zóny havarijního plánování. 

Výpis z vnějšího havarijního plánu pro zónu havarijního plánování EDU [24]. 

Dokument, vycházející z vnějšího havarijního plánu EDU, který řeší pouze některé 

problematiky vnějšího havarijního plánu EDU. Tento dokument je určen pro občany 

dané oblasti. 

Radioaktivita a ionizující záření [20]. 

Skriptum rozebírající problematiku radioaktivity a ionizujícího záření. 

Definuje tedy zdroj nebezpečí a charakterizuje jeho účinky. 

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 [3]. 

Dokument obsahující statistiky sčítání lidu, domů a bytů z roku 2001, 

který byl potřeba pro zhodnocení vývoje počtu obyvatel na zájmovém území 

při srovnání se statistikou sčítání lidu domů a bytů 2011. 

Sčítání lidu, domů a bytů 2011 [4]. 

Dokument obsahující statistiky sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011, 

který byl stěžejním informačním podkladem pro výzkumnou část práce. 
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1. Jaderná problematika v České republice a v zahraničí 

Podpora jaderné energetiky je ve státech Evropské unie (dále jen EU) a po celém světě 

různá. Ze statistik Mezinárodní agentury pro atomovou energii není patrné, že by země střední 

a východní Evropy chtěly dát více prostoru jaderné energetice. V současnosti se totiž reálně 

budují pouze dva reaktory na Slovensku (dále jen SK). Podpora jaderné energetiky je spojena 

s vývojem politického spektra. Politické vedení a energetická potažmo jaderná lobby nejsou 

vždy zajedno s názorem veřejnosti. Tlak, který vyvíjí veřejnost na své politické představitele 

je ve státech EU různý a tak se může řešení této otázky v jednotlivých státech 

diametrálně lišit [7]. 

Například v České republice (dále jen ČR) jsou jaderné elektrárny přijímány spíše 

pasivně. Rozdílné pohledy na tuto problematiku však můžeme pozorovat v okolních zemích 

EU. Na SK a v Maďarsku, jsou obyvatelé spíše nakloněni využívání jaderné energetiky. 

Naproti tomu v Německu vyvolalo rozhodnutí vlády o prodloužení provozu jaderných 

elektráren u veřejnosti značnou nevoli, která se projevovala masovými protesty. Později 

byl v Německu schválen návrh zákona na zrušení jaderných elektráren do roku 2022. 

Rakousko je také silně zaměřeno proti získávání energie z jádra. Protesty a blokace hraničních 

přechodů do ČR se vztahovaly k výstavbě Temelína [7]. 

 V mnoha článcích a publikacích zabývajících se jadernou energetikou se objevují 

fakta, která na jedné straně obhajují nastoupený trend ve využívání jaderné energie a na straně 

druhé informují i o nebezpečí, které představuje. Každý seriozní odborník přiznává pozitiva 

i negativa technologii získávání energie z jádra. Autoři, kteří jsou zastánci jaderné energie, 

podkládají své stanovisko studiemi, které poukazují na čistotu této technologie, na nižší 

zatížení životního prostředí emisemi než z jiných energetických zdrojů, na principy trvale 

udržitelného rozvoje. Poukazují na studie, které prokazují stále se zmenšující zásobu fosilních 

paliv. Naproti tomu odpůrci jaderné energie navrhují využívání energie z obnovitelných 

zdrojů a mají k dispozici nezvratitelný fakt - vyhořelé jaderné palivo. Zpochybňují bezpečnost 

ukládání vyhořelého jaderného odpadu a mají pravdu v tom, že v současné době nejsou naše 

technologie na takovém stupni vývoje, abychom dovedli použité jaderné palivo recyklovat. 

Nesporným faktem jsou také obavy z možného úniku radioaktivity, vážných, dlouhodobých 

následků a zasažení velkých oblastí a mnoha obyvatel při haváriích [17]. 
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V ČR jsou v současnosti dvě jaderné elektrárny Temelín a Dukovany. Strategie české 

společnosti ČEZ by se v budoucnosti měla ubírat dle plánů managementu cestou jaderné 

energetiky. Podpora této strategie plyne i z politické sféry. Rozvoj jaderné energetiky však jde 

ruku v ruce s politikou EU, jejíž stanovisko vůči této problematice není jasně vymezeno. 

Z nynějšího stanoviska Evropského společenství vyplývá, že by se členské státy neměly 

zaměřovat jen na jeden druh výroby energie, ale aby energie byla produkována z různých 

zdrojů. V horizontu několika desetiletí by dle záměrů ČEZu mohla v ČR vzniknout nová 

jaderná elektrárna. Lokalita výstavby je udávána v Blahutovicích na Novojičínsku, 

kde má ČEZ rezervovány pozemky. Přednostně je však plánována dostavba a rozšíření 

stávajících jaderných elektráren o další bloky [12],[18]. 

Veřejné mínění o využívání jaderné energie v ČR zkoumala v roce 2011 společnost 

Centrum pro výzkum veřejného mínění. Na otázku: „Pociťujete Vy sám obavy z používání 

jaderné energie u nás?“, odpovědělo: 6 % dotazovaných, že má velké obavy, 28 % má střední 

obavy, 42 % má malé obavy, 22 % nemá žádné obavy a 2 % dotazovaných osob neuměla 

obavy odhadnout [2]. Graficky znázorněný výsledek výzkumu popisuje obrázek 1. 

 

Obrázek 1 Obavy z používání jaderné energie v ČR (%) [2] 

Nyní je na naší planetě 439 fungujících jaderných reaktorů, 60 reaktorů je ve výstavbě 

a výstavba dalších 69 jaderných reaktorů se plánuje [26]. Velká část reaktorů v Evropě, 

Spojených státech amerických a Japonsku je starší 25 let. To znamená, že pracují déle, 

než byla jejich plánovaná životnost. Namísto plánovaných 25 let provozu dosahuje životnost 
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jaderných reaktorů i více než 40 let. Z fungujících reaktorů je jich okolo 41 % v provozu 

již 30 a více let, 34 jaderné reaktory jsou starší než 40 let. Další navyšování jejich životnosti, 

vzhledem k odolnosti materiálu a bezpečnosti zařízení je vyloučeno. Je tedy nutné tyto bloky 

nahradit novými modernějšími, které budou mít bezpečnostní parametry odpovídající 

dnešním normám a nárokům na bezpečný provoz [25]. 

V Evropě se po havárii v japonské Fukušimě začaly formovat názory, propagující 

zastavení programu jaderných elektráren. Především v Německu a Rakousku se zdvihla vlna 

odporu. Německo pomalu upouští od svého jaderného programu. Jako reakci na havárii 

ve Fukušimě zavřelo 7 nejstarších reaktorů a byl odstaven jeden z problémových reaktorů. 

Německo plánuje přechod na výrobu energie z obnovitelných zdrojů. V současnosti nejvíce 

využívá k výrově energie fosilní paliva a sílu větru [25]. 

Na události ve Fukušimě zareagovalo i Švýcarsko, kde chtějí od jaderné energetiky 

upustit [8]. Jaderné velmoci Francie a Velká Británie začaly paradoxně výstavbu nových 

reaktorů podporovat. Zatím co Velká Británie bude muset své staré reaktory brzy nahradit 

novými, má Francie na výměnu ještě čas. Reaktory zde byly instalovány poměrně nedávno, 

nejstarší z nich byl spuštěn roku 1977. Ve Velké Británii se chtějí v budoucnosti ubírat cestou 

malých reaktorů chlazených tekutým sodíkem. Pro tyto reaktory mají dostatečné množství 

paliva, kterým je plutonium. Plutonium získali již dříve při přepracovávání jaderného paliva. 

Ve Finsku si jaderná energetika získala mnoho příznivců mezi politiky i obyvateli. 

Záměr stavět další jaderné elektrárny je všeobecně podporován. Maďarsko se staví 

k jaderným elektrárnám podobně jako Finsko. Dle maďarské vlády se bude podíl energie 

získané z jaderných elektráren z nynějších 40 % zvyšovat až na 60 % [8]. 

Další reaktory v Evropě se staví na SK, v Bulharsku a Rumunsku. Z důvodu odklonu 

Německa od jaderné energetiky se práce na těchto projektech urychlují a vyčleňují 

se prostředky na plány a na výstavbu dalších elektráren. O postavení své první jaderné 

elektrárny uvažuje také Polsko. Pobaltské státy pociťují velkou závislost na dodávkách 

energie, především z Ruska. Na stavbu jaderné elektrárny v Litvě jsou již podepsány smlouvy 

s dodavateli [25]. 

Ruská jaderná energetika je také ve velkém rozmachu. Budují se zde nové bloky 

ve stávajících elektrárnách, ale staví se také zcela nové jaderné elektrárny. Výstavba těchto 

nových elektráren je jednak reakcí na situaci v Polsku, kde stárnou elektrárny na fosilní 

paliva, které dodávají energii do jejich sítě, jednak podmíněna odstavením litevské jaderné 
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elektrárny Ignalina. Rusko je také úspěšné při získávání zakázek v oblasti stavby jaderných 

elektráren v zahraničí. Například stavělo jaderné elektrárny v Číně a v Íránu [25]. 

Podpora jaderné energetiky má prostor i v rozvíjejících se státech. V Indii ani Číně od 

jaderné energie ani po jaderné havárii ve Fukušimě upustit nechtějí. Čína také ukazuje svůj 

potenciál při výstavbě. Současně začala stavět několik bloků a plánuje je dokončit v průběhu 

5 let. V minulém roce spustila Čína 3 reaktory a letos budou spuštěny další. Nedávno byla 

dokončena za pomoci čínských financí a firem i stavba jaderné elektrárny v Pákistánu [25]. 
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2. Obyvatelstvo a ionizující záření 

Pojem radioaktivita nebo ionizující záření u většiny obyvatel vyvolávají nepříjemné 

nebo smíšené pocity obav a strachu. Více zasvěcení lidé jsou přehnaně optimističtí 

a přesvědčeni o opaku. Může se stát, že z nevědomosti nebo neinformovanosti mohou vznikat 

iluze, které se pak pro masu lidí mohou stát dogmatem. V této kapitole budou tedy rozebrány 

základní otázky týkající se ionizujícího záření a jeho účinků [20]. 

2.1 Ionizující záření a radioaktivita 

Ionizující záření je takové záření, které při průchodu prostředím způsobuje ionizaci. 

Při ionizaci vznikají iontové páry. Kladné a záporné ionty z původních elektricky neutrálních 

atomů. Ionizace se dále dělí na ionizaci přímou a nepřímou. Přímá ionizace je způsobena 

nabitými částicemi (elektrony, pozitrony, protony, částicemi α, částicemi β). Nepřímou 

ionizaci tvoří nenabité částice (fotony, neutrony) [20]. 

Radioaktivita je samovolná přeměna jader nestabilních nuklidů na jádra jiná, přičemž 

se emituje ionizující záření (α, β, γ). Při tomto rozpadu se mění chemická podstata látky. 

Podstatné vlastnosti radioaktivního rozpadu vyplývají z nezávislosti na vnějších podmínkách, 

například na teplotě, tlaku nebo vlhkosti [20]. 

2.2 Ohrožení osob působením ionizujícího záření 

Působení ionizujícího záření na člověka můžeme popsat pomocí veličin, 

které popisují, jak ionizující záření působí na prostředí, kterým prochází. Mezi veličiny 

popisující účinky ionizujícího záření na prostředí řadíme dávku a dávkový příkon. Veličiny 

používané v radiační ochraně, tedy veličiny, které berou v úvahu působení záření na člověka, 

jsou ekvivalentní dávka v tkáni nebo v orgánu a efektivní dávka [23]. 

2.2.1 Dávka  

Dávka je energie záření, absorbovaná hmotnostní jednotkou ozařované látky. 

Označuje se písmenem D. Jednotkou je gray (Gy). Ekvivalentní dávka v tkáni nebo v orgánu 

a efektivní dávka jsou veličiny přímo vycházející z dávky. Popisují biologické účinky záření 

a radiosenzitivitu tkání a jednotlivých orgánů. Ekvivalentní dávka v tkáni nebo v orgánu 

je tkáňová dávka. Udává, že pro všechny tkáně nejsou biologické účinky jednotlivých typů 
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záření stejné. Efektivní dávka určuje celkovou radiační zátěž organismu s ohledem 

na jednotlivé orgány. Je tedy sumou všech vážených středních hodnot ekvivalentních dávek 

orgánů či tkání v těle [20]. 

2.2.2 Biologické účinky záření na lidský organismus 

Biologické účinky jsou závislé na těchto faktorech: druh a energie záření, dávka 

a dávkový příkon zářiče, vlastnosti ozářených tkání nebo orgánů. Další biologické účinky 

na organismus se dělí na časné pozdní. Časné se projeví v krátkém období po ozáření intenzivním 

dávkovým příkonem silného zářiče. Pozdní se projevují po delší časové prodlevě. Dále dělíme 

účinky záření na somatické a genetické účinky. Somatické účinky se týkají pouze ozářeného 

jedince. Genetické účinky se vztahují k potomkům ozářeného jedince [20]. 

Z hlediska radiační ochrany jsou především důležité účinky prahové (nestochastické, 

deteministické) a účinky neprahové (stochastické). Nestochastické účinky jsou účinky, ke kterým 

dochází při překročení prahové hodnoty dávky. Buňky ozářené tkáně ztrácejí schopnost se dělit 

nebo umírají. Hodnota prahové dávky se udává v rozmezí 1 až 3 Gy a pro jednotlivé orgány 

se liší. K těmto deterministickým účinkům patří např. rozmanité druhy akutní nemoci z ozáření, 

poškození plodnosti, poškození oční čočky, radiační poškození kůže. Tyto účinky jsou jasně 

klinicky odlišitelné [20]. 

Účinky stochastické jsou účinky vyvolané změnami genetické informace buněk, 

tzv. mutací buněk. Účinky jsou bezprahové. To znamená, že poškození tkáně nenabývá 

na závažnosti, se zvyšující se dávkou, ale vzrůstá pravděpodobnost výskytu poškození v populaci. 

Účinky nemají jasný klinický obraz (nelze striktně potvrdit, že se jedná o onemocnění, 

které vzniklo vlivem ionizujícího záření, nebo jiným způsobem). K těmto účinkům patří zhoubné 

novotvary a genetické účinky, které se mohou vyskytnout až po delší době. Vznik nádoru nemusí 

být nutně lokalizován v ozářené části organismu, často bývá lokalizován mimo ozářenou 

tkáň [20]. 

2.2.3 Radiační ochrana a dávkové limity 

Radiační ochrana je v ČR legislativně podložena zákonem č. 18/1997 Sb., o mírovém 

využívání jaderné energie a ionizujícího záření a prováděcí vyhláškou č. 307/2002 Sb., 

ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb., o požadavcích na zajištění radiační ochrany. Radiační 

ochrana každého pracoviště se zdrojem ionizačního záření je založena na zásadě zabránit 

vzniku nestochastických účinků a omezení stochastických účinků na jednotlivce a společnost. 
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Principy radiační ochrany spočívají v odůvodnění činnosti se zdrojem ionizačního záření, 

optimalizování nákladů mezi stupněm ochrany a nákladů na radiační ochranu a dále 

na limitování a zajišťování bezpečnosti zdrojů ionizujícího záření [23]. 

Dávkové limity jsou definovány jako kvantitativní ukazatele pro celkové ozáření 

z radiační činnosti, jejichž překročení není přípustné. Tyto limity dělíme na limity obecné 

a limity pro radiační pracovníky. Limity neuvažují připočtení tzv. spontánní radiační dávky, 

tedy dávky vyplývající z lékařských ošetření, z ozáření od přírodních zdrojů (mimo přírodní 

zdroje, které jsou vědomě a záměrně používány) nebo z havarijního ozáření zasahujících 

fyzických osob [20]. Dávkové limity uvádí pro přehlednost tabulka 1. 

Tabulka 1 Dávkové limity obecné, dávkové limity pro radiační pracovníky [20] 

Dávkové limity obecné, dávkové limity pro radiační pracovníky 

obecné 

efektivní 

dávka 

za kalendářní rok* 1 mSv 

za dobu pěti let po sobě jdoucích* 5 mSv 

ekvivalentní 

dávka 

v oční čočce za 1 rok* 15 mSv 

v 1 cm
2
 kůže za rok*

 
 50 mSv 

pro radiační 

pracovníky 

efektivní 

dávka 

za kalendářní rok* 50 mSv 

za dobu pěti let po sobě jdoucích* 100 mSv 

ekvivalentní 

dávka 

v oční čočce za 1 rok* 150 mSv 

v 1 cm
2
 kůže za rok*

 
 500 mSv 

* kalendářní rok (léta)       

2.2.4 Radiační monitorování a dozimetrie 

Každé pracoviště, kde se pracuje se zdroji ionizačního záření, musí dodržovat program 

monitorování. Tento program je určen pro plnění radiační ochrany. Je to souhrn zásad 

pro ochranu pracovníků a pro zjištění úniků radiace na pracovišti. Monitorování se provádí 

jako periodické měření veličin, které poukazují na přítomnost ionizujícího záření a sleduje 

jeho působení. V programu monitorování se zavádějí referenční úrovně, které poukazují 

na předem definované limitní hodnoty. Podle těchto limitních hodnot jsou stanoveny 

tři stupně referenčních úrovní, a to záznamové, vyšetřovací, zásahové referenční úrovně. 

Při překročení těchto limitů musí být automaticky zahájen předem stanovený postup, 

který nám určuje, jaká opatření pro danou referenční úroveň musíme provést. Program 

monitorování se také úzce týká ochrany obyvatelstva. Do jednotlivých částí, kromě 
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monitorování pracoviště a osob na pracovišti, zařazujeme monitorování výpustí 

a monitorování okolí. Tato měření kontrolují, zda radionuklidy neunikly nebo neunikají 

do okolí [20]. 

Monitorování okolí se musí povinně provádět u pracovišť, u kterých je možno 

předpokládat závažný únik radionuklidů do okolí. Monitoring spočívá v měření obsahu 

radionuklidů v ovzduší, vodotečích, vodě, potravinách a obecně v životním prostředí [27]. 

Každá jaderná elektrárna má zřízeny laboratoře radiační kontroly okolí (LRKO). 

Tyto laboratoře jsou umísťovány mimo objekt elektrárny, aby nebyly bezprostředně 

kontaminovány při významném úniku radioaktivních látek do okolního prostředí. 

Pro jadernou elektrárnu Dukovany byla tato laboratoř umístěna v Moravském Krumlově [1]. 

Osobní dozimetrie se provádí především u radiačních pracovníků. Radiační pracovníci mají 

osobní dozimetry, z kterých se pravidelně odečítají hodnoty dávky ozáření. Při radiační 

havárii se u osob, které nemají osobní dozimetr, provádí odborný odhad dávky ozáření. 

K odbornému odhadu se dle vyhlášky č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně ve znění vyhlášky 

č. 499/2005 Sb., používá dozimetrie prostředí (pracovních pomůcek a vzorků ze zasažených 

míst), podrobný rozbor události včetně rekonstrukce události [20]. 
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3. Jaderná elektrárna Dukovany 

Jaderná elektrárna Dukovany (dále jen EDU) je jedním ze dvou prvků jaderné 

energetiky v ČR. Byla zbudována jako první jaderná elektrárna na území státu. Každoročně 

dodává do elektrické sítě 20 % z celkové spotřeby elektrické energie v ČR. Celá elektrárna 

je ve vlastnictví akciové společnosti ČEZ [5]. 

3.1 Zeměpisná poloha EDU 

EDU se nachází na Moravě, na území kraje Vysočina, v třiceti kilometrové 

vzdálenosti od města Třebíč, v prostoru vymezeném obcemi Slavětice, Dukovany, 

Rouchovany. Další města ve vzdálenosti do 35 kilometrů jsou Brno a Znojmo. EDU spadá 

do správního celku ORP Třebíč [10]. Polohu obce Dukovany a okolí znázorňuje obrázek 2. 

 

Obrázek 2 Poloha obce Dukovany [9] 

3.2 Výstavba EDU 

Práce na výstavbě EDU byly naplánovány na rok 1974, avšak kvůli změnám 

v projektové dokumentaci byly práce započaty až v roce 1978. Po sedmi letech prací 
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byla EDU uvedena do provozu spuštěním prvního bloku dne 4. května 1985. V průběhu 

dvou let byly uvedeny do provozu další tři bloky. Čtvrtý, poslední blok byl uveden 

do provozu 20. července 1987. Místo výstavby elektrárny se nacházelo v katastru obce Skyje, 

místní části Lipňany a obce Heřmanice. Tyto tři vesnice byly před výstavbou zrušeny a jejich 

území připadlo do katastrů obcí Dukovany a Rouchovany. Na přiložené mapě (obrázek 3) 

jsou zobrazena původní katastrální rozdělení dnes již zaniklých obcí [19]. 

 

Obrázek 3 Katastrální umístění jaderné elektrárny Dukovany [15] 

3.3 Popis EDU 

EDU se skládá ze čtyř bloků. V každém bloku se nachází jeden tlakovodní reaktor 

typu VVER 440/213 (Vodou chlazený, vodou moderovaný energetický reaktor). Tepelné 

výkony reaktorů jsou 1375 MW. První tři reaktory mají elektrický výkon 440 MW a poslední 

čtvrtý vyvíjí výkon až 500 MW. Elektrárna je rozdělena do dvou výrobních bloků. 

Ke každému bloku patří dva reaktory s příslušným technickým zařízením (turbíny, 

generátory). Do reaktorů je jako palivo užíván oxid uraničitý UO2, který je obohacen o izotop 

uranu 235. V roce 1997 se díky zvýšené kvalitě paliva přešlo z doposud tříletého cyklu 

obměny paliva na čtyřletý palivový cyklus. Nedaleko EDU, bylo na řece Jihlavě, postaveno 

vodní dílo Dalešice, které celý komplex elektrárny zásobuje vodou [5]. 

V areálu elektrárny se mimo reaktorů nachází ještě další dvojice jaderných zařízení. 

Prvním zařízením je sklad použitého jaderného paliva. Zde se ukládá použité palivo z jaderné 
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elektrárny. Kapacita skladu je 1330 t použitého paliva. V tomto úložišti může být palivo 

uloženo po dobu 50 let. Poté se tento materiál bude ukládat do hlubinných úložišť 

nebo bude převezen na místo určení, kde bude provedeno jeho obnovení. Pokud již bude 

vyřešena transmutace použitého paliva v průmyslovém měřítku. Uchovávání tohoto vysoce 

rizikového materiálu se děje pomocí kontejnerů Castor 440/84. Kontejnery 

jsou zkonstruovány nejen pro skladování, ale také i pro následný transport. Kapacita 

kontejneru je deset tun, použitého jaderného paliva. Toto množství odpovídá téměř roční 

produkci jednoho reaktoru typu VVER 440 [5]. 

Dalším jaderným zařízením je úložiště nízko a středně radioaktivního odpadu. 

Toto zařízení je ve vlastnictví státu. Zde se odkládají odpady z jaderných elektráren 

Dukovany a Temelín. Celková kapacita skladu je 55 000 m
3
, tedy více než 180 000 sudů 

odpadu. Ochrana před únikem radioaktivních látek je zabezpečena soustavou technických 

opatření. Provoz úložiště EDU, také jeho monitorování a způsob ukládání zajišťuje Správa 

úložišť radioaktivního odpadu na základě povolení Státního úřadu pro jadernou 

bezpečnost [5]. 

Životnost EDU byla plánována na třicet let. Nyní se plánuje prodloužení životnosti 

o deset let, tedy na čtyřicet let provozu. Díky renovacím a modernizacím zařízení, by měla 

EDU dosáhnout koncem roku 2012 celkového výkonu 2000 MW. V současnosti jsou v ČEZu 

zahájeny práce na podkladech pro výstavbu pátého bloku elektrárny [1]. 
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4. Zóna havarijního plánování EDU 

Zóna havarijního plánování jaderné elektrárny Dukovany (dále jen ZHP EDU) 

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 [27]. 

Vymezení vzdálenosti poloměru plochy ZHP závisí na typu jaderného reaktoru, 

konstrukci reaktoru a dalších faktorech, které se zohledňují při výpočtu. Proto jaderná 

elektrárna Temelín má zónu havarijního plánování odlišnou od EDU. Velikost poloměru zóny 

určí Státní úřad pro jadernou bezpečnost (dále jen SÚJB). Návrh na stanovení velikosti ZHP 

je povinen předložit držitel povolení o umístění, výstavbě nebo provozu jaderného zařízení 

nebo pracoviště s velmi významným zdrojem ionizujícího záření SÚJB dle vyhlášky 

č. 11/1999 Sb., o tvorbě ZHP. Tento návrh se podává pouze v případě, pokud u něj nelze 

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

/rok [14]. 

Vnější havarijní plán (dále jen VHP) pro ZHP EDU je zpracováván dle zákona 

č. 18/1999 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) 

a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 

č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, 

ve znění vyhlášky č. 429/2003 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného 

záchranného systému. VHP pro ZHP vytváří místně příslušný HZS kraje dle § 10 zákona 

č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a změně některých předpisů, ve znění 

pozdějších předpisů [28]. 

Poloha EDU byla již při projektové části vybírána tak, aby byly možné interakce 

s okolím minimalizovány. V okolí zóny havarijního plánování se nenachází žádná významná 

silniční ani železniční infrastruktura. Elektrárna je situována mimo industriální zónu a hustota 

průmyslových staveb je v této lokalitě značně menší než na ostatním území ČR. Terénní reliéf 

krajiny přechází od severní členitější části do jižní části, která je převážně rovinou oblastí. 

Severní částí oblasti protéká řeka Jihlava [10]. Mapu ZHP EDU a okolí zobrazuje obrázek 4. 

ZHP EDU je rozdělena do tří pásem. Tato pásma představují kružnice 

o poloměrech 5, 10 a 20 kilometrů ze středu, kterým je EDU. Dále je zóna rozdělena 

na 16 sektorů, které představují kruhové výseče. Počátek prvního sektoru je stanoven 
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poloměrem zóny havarijního plánování severně orientovaným. Každá kruhová výseč 

má středový úhel 22,5 stupně. Osy těchto výsečí tedy korespondují se směry větrů [24]. 

 

Obrázek 4 Zóna havarijního plánování jaderné elektrárny Dukovany [16] 

V celé ZHP EDU žije přibližně 100 000 obyvatel. Převažují zde venkovská sídla, 

která mají malý počet obyvatel. Celé území zóny havarijního plánování je obydleno řídce. 

Zóna havarijního plánování spadá do území dvou krajů, do kraje Vysočina a do kraje 

Jihomoravského. Do této zóny spadá 7 správních obvodů obecních úřadů. Jmenovitě to jsou 

z kraje Vysočina obvody ORP Třebíč, Náměšť nad Oslavou, Moravské Budějovice a z kraje 

Jihomoravského obvody ORP Ivančice, Rosice, Znojmo, Moravský Krumlov. Velmi malá 

plocha ORP Velké Meziříčí také spadá do ZHP EDU, avšak jde o okrajovou část, 

která je plošně zanedbatelná. Na tomto území se nenacházejí žádná sídla, proto nebude jako 

součást ZHP pro krizové řízení zahrnuto [13]. 
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Obyvatelé  ZHP EDU jsou populací obyvatel, která se nalézá v kruhové oblasti 

okolo EDU o poloměru 20 km. Počet obyvatel, který vyplývá ze sčítání lidu domů a bytů 

2011 (dále jen SLDB 2011) v této oblasti, je 97 552 osob. Plocha oblasti je 1256,6 km
2
. 

Hustota zalidnění je v této oblasti 78 osob/km
2
 [4]. 
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5. Výzkumná část 

Při zpracování výzkumné části muselo být přihlédnuto k dělení ZHP EDU do místně 

příslušných správních celků a k dělení ZHP EDU na pásma a sektory. Hodnocen byl i vývoj 

obyvatelstva v ZHP EDU od posledního sčítáni lidu, domů a bytů v roce 2001. Výzkum 

byl tedy zahrnut do následujících kategorií dle: 

 správních celků, 

 pásem, 

 sektorů (kruhových výsečí), 

 vývoje obyvatelstva, 

 aktivit obyvatel. 

5.1 Dělení dle správních celků 

ZHP EDU spadá do územní působnosti dvou krajských správních celků - kraje 

Jihomoravského a kraje Vysočina. Plošně spadá přibližně 40 % území do kraje Vysočina 

a 60 % do Jihomoravského kraje. Obyvatelstvo žije z 68 % na území Jihomoravského kraje. 

Přesto, že ZHP EDU zahrnuje plošně i počtem obyvatel převážně kraj Jihomoravský, 

vystupuje jako koordinátor kraj Vysočina. Důvodem je, že elektrárna jako prvek možného 

ohrožení, leží na území kraje Vysočina. 
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5.1.1 Kraj Vysočina 

Kraj Vysočina leží na rozmezí Čech a Moravy. Krajským městem je Jihlava. 

Území kraje Vysočina sousedí s krajem Středočeským, Pardubickým, Jihočeským 

a Jihomoravským. Středočeský kraj leží od kraje Vysočina na severozápadě, kraj Pardubický 

je situován na severozápadě, kraj Jihočeský na jihozápadě a kraj Jihomoravský 

na jihovýchodě. Do ZHP EDU patří obce s rozšířenou působností (dále jen ORP) Třebíč, 

Náměšť nad Oslavou a Moravské Budějovice. Území kraje Vysočina zobrazuje obrázek 5. 

 

Obrázek 5 Mapa zájmové oblasti - kraj Vysočina [22] 

Zóna havarijního plánování EDU se rozkládá z hlediska kraje na jihovýchodě. V části 

zóny, která leží na území kraje Vysočina, má trvalé bydliště 31 256 osob. To je vzhledem 

k počtu obyvatel na celém území ZHP 32 % obyvatel žijících v kraji Vysočina. 

Při sčítání lidu 2001 (dále jen SLDB 2001) bylo na daném území 30 877 obyvatel. Vyjádřeno 

v procentech k celkovému počtu obyvatel v zóně to bylo taktéž 32 % obyvatel z kraje 

Vysočina. Počet obyvatel za deset let vzrostl o 369, jde tedy o nárůst o 3-4 obyvatele za rok. 

Četnost obyvatel v kraji Vysočina popisuje tabulka 2. 
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Tabulka 2 Četnost obyvatel v ZHP EDU dle ORP - kraj Vysočina [4] 

Kraj Vysočina 

Počty osob 

Muži Ženy 0-14 let 
15-65 

let 

65 let a 

více 
CELKEM 

ORP Třebíč 8506 8593 2623 11726 2750 17099 

ORP Náměšť n. Oslavou 6893 6896 1847 9465 2477 13789 

ORP Moravské Budějovice 198 170 58 255 55 368 

Celkem - kraj Vysočina 15597 15659 4528 21446 5282 31256 

ORP Třebíč 

K zóně HP EDU na území ORP Třebíč patří 34 obcí. Jsou to obce: Dukovany, 

Rouchovany Šemíkovice, Slavětice, Přešovice, Litovany, Bačice Udeřice, Krhov, Hrotovice, 

Račice, Dalešice, Stropešín, Biskupice Pulkov, Jaroměřice n/R. Boňov, Jaroměřice n/R. 

Ratibořice Ohrazenice, Jaroměřice n/R., Jaroměřice n/R. Dolní Vilémovice, Příložany, 

Myslibořice, Příštpo, Radkovice u Hrotovic, Klučov, Lipník, Odunec, Ostašov Petrůvky, 

Výčapy Štěpánovice, Zárubice, Číměř, Třebenice Chroustov, Třebenice Plešice, Slavičky 

Pozďátky, Vladislav Střížov, Smrk, Valeč, Koněšín, Kozlany, Pyšel Vaneč, Pozďatín. 

V zóně do 5 km se nachází 3 obce, v zóně 5 – 10 km je 8 obcí a v zóně 10 – 20 km 

je situováno 23 obcí. Celkem má v zóně havarijního plánování v ORP Třebíč trvalé bydliště 

17 099 obyvatel. Z celkového počtu obyvatel je 8 506 mužů a 8 593 žen. Dle věkových 

kategorií jsou obyvatelé rozděleni takto: děti 0-14 let, dospělí (včetně mladistvých) 15-65 let 

a na osoby starší 65 let. Počet dětí žijících na tomto území je 2 623, dospělých (včetně 

mladistvých) je 11 726 a osob starších 65 let je 2 750. Území ZHP EDU v ORP Třebíč 

popisuje tabulka 3. 

Tabulka 3 Četnost obyvatel v částech ZHP EDU - ORP Třebíč [4] 

ORP Třebíč 

Počty osob 

Muži Ženy 0-14 let 
15-65 

let 

65 let a 

více 
CELKEM 

Celkem zóna 5 km 1127 1124 336 1577 338 2251 

Celkem zóna 5 - 10 km 1609 1626 476 2217 542 3235 

Celkem zóna 10 - 20 km 5770 5843 1811 7932 1870 11613 

Celkem v ORP Třebíč 8506 8593 2623 11726 2750 17099 
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ORP Náměšť nad Oslavou 

Do ORP Náměšť nad Oslavou v ZHP EDU je začleněno 27 obcí. Jsou to tyto obce: 

Mohelno, Popůvky, Sedlec, Březník, Kladeruby, Kuroslepy, Lhánice, Senorady, Kramolín, 

Jasenice, Vícenice u Náměště n/Osl., Naloučany, Náměšť n/Osl. Jedov, Náměšť n/Osl. 

Zňátky, Náměšť n/Osl. Otradice, Náměšť n/Osl. Sudice, Ocmanice, Pucov, Hluboké, 

Krokočín, Jinošov, Lesní Jakubov, Kralice n/Osl Horní Lhotice, Rapotice, Hartvíkovice, 

Okarec, Zahrádka Častotice, Třesov, Studenec. 

V zóně do 5 km se nachází 1 obec, V zóně 5 – 10 km je 8 obcí a v zóně 10 – 20 km 

je situováno 18 obcí. Celkem má v zóně havarijního plánování v ORP Náměšť nad Oslavou 

trvalé bydliště 13 789 osob. Dle pohlaví obyvatel je v obci s rozšířenou působností 6 893 

mužů a 6 896 žen. Počet dětí (0-14 let) na tomto území je 1 847, dospělých včetně 

mladistvých (15-65 let) je 9 465 a osob starších 65 let je 2 477. Území ZHP EDU v ORP 

Náměšť nad Oslavou popisuje tabulka 4. 

Tabulka 4 Četnost obyvatel v částech ZHP EDU - ORP Náměšť nad Oslavou [4] 

ORP Náměšť n. Oslavou 

Počty osob 

Muži Ženy 0-14 let 
15-65 

let 

65 let a 

více 
CELKEM 

Celkem zóna 5 km 679 713 171 952 269 1392 

Celkem zóna 5 - 10 km 1025 1021 254 1363 429 2046 

Celkem zóna 10 - 20 km 5189 5162 1422 7150 1779 10351 

Celkem v ORP Náměšť n. Osl. 6893 6896 1847 9465 2477 13789 

ORP Moravské Budějovice 

Zóna HP do území ORP Moravské Budějovice zasahuje pouze okrajově. Při okraji 

dvacetikilometrového pásma ZHP EDU leží obec Blatnice, která jako jediná patří do ORP 

Moravské Budějovice. 
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Celkem má v zóně havarijního plánování v ORP Moravské Budějovice trvalé bydliště 

368 lidí. Z celkového počtu obyvatel je 198 mužů a 170 žen. Dle věkových kategorií 

jsou obyvatelé rozděleni: děti 0-14 let, dospělí a mladiství 15-65 let a osoby starší 65 let. 

Počet dětí na tomto území je 58, dospělých a mladistvých je 255 a starších 65 let je 55 osob. 

Území ZHP EDU v ORP Moravské Budějovice popisuje tabulka 5. 

Tabulka 5 Četnost obyvatel v částech ZHP EDU - ORP Moravské Budějovice [4] 

ORP Moravské Budějovice 

Počty osob 

Muži Ženy 0-14 let 
15-65 

let 

65 let a 

více 
CELKEM 

Celkem zóna 5 km - - - - - 0 

Celkem zóna 5 - 10 km - - - - - 0 

Celkem zóna 10 - 20 km 198 170 58 255 55 368 

Celkem v ORP Moravské 

Budějovice 198 170 58 255 55 368 
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5.1.2 Jihomoravský kraj 

Území Jihomoravského kraje se rozkládá na jižní a střední Moravě. Krajským městem 

je Brno. Území Jihomoravského kraje sousedí s krajem Vysočina na severozápadě, 

dále s krajem Pardubickým na severu, na severovýchodě s krajem Olomouckým, na východě 

s krajem Zlínským a na západě s krajem Jihočeským. Dále pak kraj sousedí s Rakouskem 

(spolkovou zemí Dolní Rakousko) a Slovenskem (kraj Trenčínský a Trnavský). Do ZHP EDU 

patří obce s rozšířenou působností Znojmo, Moravský Krumlov Ivančice, Rosice. Území 

Jihomoravského kraje zobrazuje obrázek 6. 

 

Obrázek 6 Mapa zájmové oblasti - Jihomoravský kraj [21] 

ZHP EDU je z hlediska kraje situována západně. Na území ZHP EDU, které spadá 

do Jihomoravského kraje, žije 68 % obyvatel zóny. Počet obyvatel na zájmovém území, 

vyplývající ze SLDB 2011, je  66 296 osob. 

Dle posledního SLDB 2001 bylo v zóně havarijního plánování 64 936 obyvatel, 

kteří reprezentují 68 % obyvatel ZHP EDU. Za dobu 10 let na tomto území vzrostla populace 
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o 1360 osob. Ročně tedy přibylo přibližně 13-14 obyvatel. Četnost obyvatel v Jihomoravském 

kraji popisuje tabulka 6. 

Tabulka 6 Četnost obyvatel v ZHP EDU dle ORP - Jihomoravský kraj [4] 

Jihomoravský kraj 

Počty osob 

Muži Ženy 0-14 let 
15-65 

let 

65 let a 

více 
CELKEM 

ORP Znojmo 4996 5046 1399 6783 1860 10042 

ORP Moravský Krumlov 10201 10330 2821 14437 3273 20531 

ORP Rosice 9112 9474 2737 12693 3156 18586 

ORP Ivančice 8473 8664 2509 11827 2801 17137 

Celkem - Jihomoravský kraj 32782 33514 9466 45740 11090 66296 

ORP Znojmo 

Do ORP Znojmo v ZHP EDU spadá 30 obcí. Jsou to tyto obce: Medlice, Přeskače, 

Újezd, Morašice, Vítonice, Horní Dunajovice, Kyjovice, Prosiměřice, Tvořihráz, Višňové, 

Výrovice, Želetice, Žerotice, Běhařovice, Hluboké Mašůvky, Křepice, Mikulovice, 

Němčičky, Plaveč, Rudlice, Vevčice, Bojanovice, Boskovštejn, Černín, Jevišovice, Slatina, 

Střelice, Hostim, Jiřice u Moravských Budějovic, Rozkoš. 

 Území ORP Znojmo zasahuje do dvou pásem. V zóně 5 – 10 km jsou 3 obce a v zóně 

10 – 20 km je 27 obcí. Celkově má v zóně havarijního plánování v ORP Znojmo trvalé 

bydliště 10 042 osob. Dle pohlaví obyvatel je v obci s rozšířenou působností 4 996 mužů 

a 5 046 žen. Počet dětí (0-14 let) na tomto území je 1 399, dospělých a mladistvých (15-

65 let) je 6 783 a osob starších 65 let je 1 860. Území ZHP EDU v ORP Znojmo 

popisuje tabulka 7. 

Tabulka 7 Četnost obyvatel v částech ZHP EDU - ORP Znojmo [4] 

ORP Znojmo 

Počty osob 

Muži Ženy 0-14 let 
15-65 

let 

65 let a 

více 
CELKEM 

Celkem zóna 5 km - - - - - 0 

Celkem zóna 5 - 10 km 194 186 41 269 70 380 

Celkem zóna 10 - 20 km 4802 4860 1358 6514 1790 9662 

Celkem v ORP Znojmo 4996 5046 1399 6783 1860 10042 
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ORP Moravský Krumlov 

ORP Moravský Krumlov má v ZHP EDU 27 obcí. Jmenovitě to jsou obce: Horní 

Dubňany, Řešice, Jamolice, Dolní Dubňany, Dobřínsko, Tulešice, Vémyslice, Čermákovice, 

Džbánice, Horní Kounice, Tavíkovice, Bohutice, Jezeřany- Maršovice, Olbramovice, 

Rybníky, Vedrovice, Dobelice, Moravský Krumlov, Kadov, Lesonice, Miroslavské Knínice, 

Našiměřice, Petrovice, Miroslav, Hostěradice, Skalice, Trstěnice. 

Obce se nachází ve všech pásmech. V zóně do 5 km se nachází 2 obce, v  zóně 5 – 10 

km je 9 obcí a v zóně 10 – 20 km 16 obcí. V ORP Moravský Krumlov má trvalé bydliště 

20 531 obyvatel. Počty obyvatel dle pohlaví jsou následující. Mužů je 10 201 a žen 10 330. 

Počet dětí (0-14 let) na tomto území je 2 821, dospělých a mladistvých (15-65 let) je 14 437 

a osob starších 65 let 3 273. Území ZHP EDU v ORP Moravský Krumlov popisuje tabulka 8. 

Tabulka 8 Četnost obyvatel v částech ZHP EDU - ORP Moravský Krumlov[4] 

ORP Moravský Krumlov 

Počty osob 

Muži Ženy 0-14 let 
15-65 

let 

65 let a 

více 
CELKEM 

Celkem zóna 5 km 337 327 85 457 122 664 

Celkem zóna 5 - 10 km 1708 1600 461 2294 553 3308 

Celkem zóna 10 - 20 km 8156 8403 2275 11686 2598 16559 

Celkem v ORP Moravský 

Krumlov 10201 10330 2821 14437 3273 20531 

ORP Rosice 

ORP Rosice zasahuje do ZHP EDU okrajově, pouze do zóny 10-20 km. Patří zde 13 

obcí. Jsou to obce Stanoviště, Újezd u Rosic, Lukovany, Příbram na Moravě, Vysoké 

Popovice, Zakřany, Zastávka, Zbraslav, Babice u Rosic, Kratochvilka, Rosice, Tetčice, 

Zbýšov. 

V  ORP Rosice na území ZHP EDU má trvalé bydliště 18 586 občanů. Počty obyvatel 

dle pohlaví jsou: muži 9 112 a ženy 9 474. Počet dětí (0-14 let) na tomto území je 2 737, 

dospělých a mladistvých (15-65 let) je 12 693 a osob starších 65 let 3 156. Území ZHP EDU 

v ORP Rosice popisuje tabulka 9. 
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Tabulka 9 Četnost obyvatel v částech ZHP EDU - ORP Rosice [4] 

ORP Rosice 

Počty osob 

Muži Ženy 0-14 let 
15-65 

let 

65 let a 

více 
CELKEM 

Celkem zóna 5 km - - - - - 0 

Celkem zóna 5 - 10 km - - - - - 0 

Celkem zóna 10 - 20 km 9112 9474 2737 12693 3156 18586 

Celkem v ORP Rosice 9112 9474 2737 12693 3156 18586 

ORP Ivančice 

Obce patřící do ZHP EDU na území ORP Ivančice patří do pásma 5-10 km a do pásma 

10-20 km. Na území ORP Ivančice v ZHP leží 7 obcí. Patří zde obce Biskoupky, Ketkovice, 

Čučice, Neslovice, Nová Ves, Oslavany, Ivančice. 

Na území ORP Ivančice v ZHP má trvalé bydliště 17 137 osob. Z celkového počtu 

je 8 473 mužů a 8 664 žen. Počet dětí (0-14 let) je 2 509, dospělých a mladistvých (15-65 let) 

je 11 827 a starších 65 let je 2 801 osob. Území ZHP EDU v ORP Ivančice popisuje tabulka 

10. 

Tabulka 10 Četnost obyvatel v částech ZHP EDU - ORP Ivančice [4] 

ORP Ivančice 

Počty osob 

Muži Ženy 0-14 let 
15-65 

let 

65 let a 

více 
CELKEM 

Celkem zóna 5 km - - - - - 0 

Celkem zóna 5 - 10 km 88 101 28 131 30 189 

Celkem zóna 10 - 20 km 8385 8563 2481 11696 2771 16948 

Celkem v ORP Ivančice 
8473 8664 2509 11827 2801 17137 
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5.1.3 Celkové hodnocení dle správních celků 

Z celkového počtu obyvatel zóny ZHP EDU žijí na území jednotlivých krajů počty 

obyvatel, které lze přehledně vyčíst z níže uvedeného grafu (obrázek 7). Graf dále znázorňuje 

procentuální zastoupení obyvatel kraje z celkového počtu osob na území ZHP EDU. 

 

Obrázek 7 Počet obyvatel a jeho procentuální zastoupení v ZHP Dukovany 



 

27 

 

Následující graf (obrázek 8) popisuje rozložení obyvatel do jednotlivých celků ORP 

včetně jejich procentuálního zastoupení vzhledem k celkovému počtu obyvatel v ZHP EDU. 

ORP jsou vyobrazeny barevně dle příslušnosti k jednotlivým krajům. Podle počtu obyvatel 

ORP v ZHP řadím sestupně: ORP Moravský Krumlov, ORP Rosice, ORP Ivančice, 

ORP Třebíč, ORP Náměšť nad Oslavou, ORP Znojmo, ORP Moravské Budějovice. 

 

Obrázek 8 Počet obyvatel a jeho procentuální zastoupení v ZHP EDU dle jednotlivých ORP 
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Počet obyvatel nespecifikuje přesně území, proto je nutné uvést také počet obcí. Z této 

charakteristiky pak lze určit velikost sídel v dotčené oblasti. V následujícím grafu (obrázek 9) 

jsou uvedeny počty obcí v jednotlivých správních jednotkách - obcích s rozšířenou 

působností. Dále je také možné z grafu rozpoznat ORP a obce krajských zřízení. 

 

Obrázek 9 Počet obcí a jejich procentuální zastoupení v ZHP EDU dle jednotlivých ORP 
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5.2 Dělení dle pásem 

ZHP EDU je rozdělena do 3 pásem. Tato pásma jsou rozdělena dle vzdáleností 

od EDU. Jednotlivá pásma jsou určena vzdálenostmi: do 5 km, od 5 do 10 km 

a od 10 do 20 km. 

5.2.1 Zóna do 5 km 

 Do ZHP EDU do 5 km spadají části územních celků ORP Třebíč, Náměšť 

nad Oslavou a Moravský Krumlov. Celkově má v této oblasti trvalé bydliště 4 307 osob. 

Podle SLDB 2001 se v této oblasti nacházelo 4 171 osob. Přírůstek obyvatelstva na území 

za období 10 let je 136 obyvatel. Hustota zalidnění je 55 obyvatel/km
2
. Největším sídlem, 

z hlediska počtu obyvatel, v této části zóny je obec Mohelno. Počet obyvatel v obci Mohelno 

je 1 392. Dalším větším sídlem je obec Rouchovany, která má 1 177 obyvatel. Území ZHP 

EDU v pásmu do 5 km popisuje tabulka 11. 

Tabulka 11 Zóna havarijního plánování EDU – Zóna do 5 km [4] 

Zóna 5 km v 

Počty osob 

Muži Ženy 0-14 let 
15-65 

let 

65 let a 

více 
CELKEM 

ORP Třebíč 1127 1124 336 1577 338 2251 

ORP Náměšť n. Oslavou 679 713 171 952 269 1392 

ORP Moravský Krumlov 337 327 85 457 122 664 

Celkem zóna 5 km 2143 2164 592 2986 729 4307 

5.2.2 Zóna 5-10 km 

 ZHP EDU 5-10 km představuje prostor mezikruží ohraničeného vzdáleností 

(poloměrem kružnice) 10 km a 5 km od EDU. Do této části ZHP trvalým bydlištěm 

patří 9 158 obyvatel. Hustota zalidnění oblasti je 39 obyvatel/km
2
. Největší sídlo, 

které se na tomto území nachází, je obec Hrotovice se 1 758 obyvateli. Území ZHP EDU 

v pásmu do 5 – 10 km popisuje tabulka 12. 
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Tabulka 12 Zóna havarijního plánování EDU – Zóna 5-10 km [4] 

Zóna 5 - 10 km v 

Počty osob 

Muži Ženy 0-14 let 
15-65 

let 

65 let a 

více 
CELKEM 

ORP Třebíč 1 609 1 626 476 2 217 542 3 235 

ORP Náměšť n. Oslavou 1025 1021 254 1363 429 2046 

ORP Znojmo 194 186 41 269 70 380 

ORP Moravský Krumlov 1708 1600 461 2294 553 3308 

ORP Ivančice 88 101 28 131 30 189 

Celkem zóna 5 - 10 km 4624 4534 1260 6274 1624 9158 

5.2.3 Zóna 10-20 km 

Do ZHP EDU 10-20 km, kterou tvoří mezikruží s vnějším poloměrem 20 km 

a vnitřním poloměrem 10 km, spadají území všech ORP. Jmenovitě to jsou ORP Třebíč, 

ORP Náměšť nad Oslavou, ORP Moravské Budějovice, ORP Znojmo, ORP Moravský 

Krumlov, ORP Rosice a ORP Ivančice. Na tomto území ZHP má trvalé bydliště 

84 087 obyvatel. Hustota zalidnění na tomto území je 89 obyvatel/km
2
. V této oblasti 

se již nacházejí sídla velikostí městyse. Patří zde sídla (seřazená dle počtu obyvatel) Ivančice 

(9 571 obyvatel), Moravský Krumlov (5 945 obyvatel), Rosice (5 610), Náměšť nad Oslavou 

(5 052 obyvatel), Oslavany (4 655 obyvatel), Jaroměřice nad Rokytnou (4 243 obyvatel), 

Zbýšov (3 870 obyvatel). Další obce s větším počtem obyvatel jsou Miroslav 

(2 913 obyvatel), Zastávka (2 495 obyvatel). V této zóně HP se nachází dalších 7 obcí, 

které mají přes 1 000 obyvatel. Území ZHP EDU v pásmu do 10 - 20 km popisuje tabulka 13. 

Tabulka 13 Zóna havarijního plánování EDU – Zóna 10-20 km [4] 

Zóna 10 - 20 km v 

Počty osob 

Muži Ženy 0-14 let 
15-65 

let 

65 let a 

více 
CELKEM 

ORP Třebíč 5770 5843 1811 7932 1870 11613 

ORP Náměšť n. Oslavou 5189 5162 1422 7150 1779 10351 

ORP Moravské Budějovice 198 170 58 255 55 368 

ORP Znojmo 4802 4860 1358 6514 1790 9662 

ORP Moravský Krumlov 8156 8403 2275 11686 2598 16559 

ORP Rosice 9112 9474 2737 12693 3156 18586 

ORP Ivančice 8385 8563 2481 11696 2771 16948 

Celkem zóna 10 - 20 km 41612 42475 12142 57926 14019 84087 
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5.2.4 Celkové zhodnocení dle pásem 

Celkově má v ZHP EDU trvalé bydliště 97 552 osob. Tabulka 14 představuje 

demografický popis věkových kategorií a skupin obyvatel dle pohlaví. Největší počet osob 

je ve věku 15-65 let, poté následují lidé starší 65 let a nejméně početnou skupinou obyvatel 

jsou děti ve věku 0-14 let. Oblast se v četnosti osob v jednotlivých skupinách obyvatelstva 

shoduje s celkovým trendem v ČR. 

Tabulka 14 Zóna havarijního plánování EDU [4] 

ZHP EDU 

Počty osob 

Muži Ženy 0-14 let 15-65 let 
65 let a 

více  
CELKEM 

Zóna 5 km 2143 2164 592 2986 729 4307 

Zóna 5 - 10 km 4624 4534 1260 6274 1624 9158 

Zóna 10 - 20 km 41612 42475 12142 57926 14019 84087 

Celkem v zónách 48379 49173 13994 67186 16372 97552 

Následující graf (obrázek 10) popisuje ZHP EDU vzhledem k počtu obyvatel a 

procentuálnímu zastoupení obyvatel v jednotlivých dílčích částech zóny. 

 

Obrázek 10 Počet obyvatel a procentuální zastoupení obyvatel v dílčích částech ZHP EDU 
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Rozlohu jednotlivých částí zóny spolu s počtem obyvatel a hustotou zalidnění 

znázorňuje tabulka 15. 

Tabulka 15 Hustota zalidnění ZHP [4] 

ZHP EDU 
Rozloha 

[km
2
] 

Počet 

obyvatel 

Hustota 

zalidnění 

[os/km
2
] 

Zóna 5 km 78,54 4307 55 

Zóna 5 - 10 km 235,62 9158 39 

Zóna 10 - 20 km 942,48 84087 89 

Celkem v zónách 1256,64 97552 78 

Populace obyvatelstva je dle pohlaví rozdělena na kategorie o přibližně stejné četnosti 

(viz obrázek 11). V ZHP EDU je o 794 žen více než mužů. Z demografického průzkumu 

vedeného Českým statistickým úřadem je ZHP EDU statistickým vzorkem, který popisuje 

současný stav v ČR. I když poměr narozených mužů k ženám je vyšší, žen je v populaci více. 

Je to z toho důvodu, že se ženy dožívají průměrně vyššího věku [29]. 

 

Obrázek 11 očet obyvatel a procentuální zastoupení obyvatelstva v ZHP EDU dle pohlaví 

Věkové rozvrstvení obyvatelstva v ZHP EDU je také přibližně stejné jako v celé ČR. 

Ve srovnání s ČR, kde je 14,5 % obyvatel ve věkové skupině 0-14 let je četnost 

obyvatel o 0,2 % nižší. Věková skupina dospělých včetně mladistvých zaujímá v ČR 69,7 %. 

Tedy je o 0,8 % vyšší než v naší zájmové oblasti. Větší procento obyvatelstva ZHP EDU 
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je ve skupině starší 65 let. V ČR žije 15,8 % osob starších 65 let. V ZHP EDU je počet 

těchto osob o 1 % vyšší. Věkové rozvrstvení zobrazuje obrázek 12 

 

Obrázek 12 Počet obyvatel a procentuální zastoupení obyvatelstva v ZHP EDU dle věkových kategorií 

Níže uvedený graf (obrázek 13) vyjadřuje počet obyvatel a procentuální hodnotu 

hustoty zalidnění jednotlivých částí ZHP vzhledem k hustotě zalidnění ČR. 

 

Obrázek 13 Hustota zalidnění ZHP EDU a procentuální zalidnění vzhledem k zalidnění České republiky 
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Již v předešlé kapitole jsem zmínil, že oblast, kde měl být vystavěn areál jaderné 

elektrárny, byla vybírána s ohledem na místo s nižší hustotou zalidnění. Graf ukazuje, 

že v této oblasti je hustota zalidnění stále nižší, než je tomu na ostatním území ČR. Dále 

z grafu jasně vyplývá, že nejméně obydlenou částí zóny je oblast v mezikruží 5-10 km. Část 

zóny s větší hustotou zalidnění je vnitřní část ZHP do 5 km a nejvíce zalidněnou částí je část 

okrajová 10-20 km. 

V celé ZHP EDU se nachází 139 obcí. Počet obcí, které se nacházejí v jednotlivých 

částech zóny, ukazuje tabulka 16. 

Tabulka 16 Počet obcí v ZHP EDU [4] 

ZHP EDU Počet obcí 

Zóna 5 km 6 

Zóna 5 - 10 km 29 

Zóna 10 - 20 km 104 

Celkem ZHP EDU 139 
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5.3 Hodnocení dle sektorů 

Z hlediska krizového plánování musíme zhodnotit počty obyvatel v jednotlivých 

sektorech ZHP EDU, které představují kruhové výseče. Způsob jakým jsou výseče tvořeny, 

byl popsán již dříve. Nejlépe bude daná oblast popsána dle schématu (obrázek 14), na kterém 

lze rozpoznat, ve které oblasti žije největší počet obyvatel. Z obrázku je patrné, že největší 

koncentrace obyvatelstva je ve východní, severovýchodní a jihovýchodní části ZHP. Ve 

výsečích 2, 3, 4, 5, 6. V této části zóny jsou sídla s větším počtem obyvatel např. Ivančice 

(9 571 obyvatel), Rosice (5 610 obyvatel), Moravský Krumlov (5 940 obyvatel). 

 

Obrázek 14 Počet obyvatel ve výsečích ZHP EDU [4] 
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Přesný počet obyvatel jednotlivých sektorů je znázorněn v grafu (obrázek 15). Údaje o 

počtu obyvatel jsou uvedeny dle SLDB 2011. Při srovnání se SLDB 2001 vyplývá, že počet 

obyvatel ve výsečích s menším počtem obyvatel mírně vzrůstá. A počet obyvatel ve výsečích 

s větším počtem obyvatel vzrůstá rychleji. Nejedná se tedy o podstatnou migraci obyvatel, 

ale většinou pouze o počty narozených dětí na tomto území. Tento trend se dá předpokládat 

i v budoucích letech. 

 

Obrázek 15 Počet obyvatel a jeho procentuální zastoupení ZHP EDU dle jednotlivých výsečí 

5.4 Vývoj obyvatelstva v ZHP EDU v letech 2001 až 2011 

Podle SLDB 2001 žilo v oblasti ZHP EDU 95 823 obyvatel. Hustota zalidnění v zóně 

havarijního plánování elektrárny byla 76 osob/km
2
. Hustota zalidnění v ČR v roce 2001 byla 

129 osob/km
2
. Dle SLDB 2011 je počet obyvatel v ZHP 97 552 a hustota zalidnění území 

ZHP je 78 osob/km
2
. Za 10 let vzrostla hustota zalidnění oblasti o 1-2 obyvatele/km

2
. 
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Tedy procentuální zalidnění oblasti bylo 58 %, vzhledem k zalidnění ČR. Procentuální 

zalidnění oblasti se vzhledem k zalidnění ČR nemění a zůstává na hodnotě 58 %. V celé zóně 

za období 10 let přibylo 1 729 osob. Vývoj počtu obyvatel v ZHP EDU znázorňuje tabulka 

17. 

Tabulka 17 Vývoj počtu obyvatelstva a hustoty zalidnění v letech 2001 – 2011 [3],[4] 

ZHP V ROCE 
Počty osob Hustota 

zalidnění 

[osob/km
2
] 

Muži Ženy CELKEM 

2001 47235 48588 95823 76 

2011 48379 49173 97552 78 

Přírůstek v ZHP Dukovany 1144 585 1729 2 

5.5 Aktivity obyvatelstva 

Z hlediska havarijního plánování, respektive pro tvorbu vnějšího havarijního plánu 

objektu s významným zdrojem ionizujícího záření, je potřeba vědět kolik osob se v ZHP EDU 

nachází. Do celkového počtu osob v ZHP EDU musíme zahrnout také osoby, které nemají 

v dané oblasti trvalé bydliště. To znamená, že musíme sumarizovat i osoby, které do zóny 

přijíždějí za prací, rekreací nebo dojíždějí do škol. Tuto problematiku by mohla řešit statistika 

aktivit obyvatel. Havarijní plán musí obsahovat i počty těchto osob, čerpá však pouze 

z dostupných zdrojů.  

Přesnou studii, která by popisovala danou problematiku, by bylo náročné zpracovat 

z důvodu její složitosti a časových nároků. Tato problematika je obsáhlá natolik, 

že by se jí mohla zabývat další bakalářská nebo diplomová práce. Výzkum má totiž řadu 

aspektů, kvůli kterým by byl téměř neproveditelný. Jednotlivé aspekty budou dále podrobně 

rozebrány. 

5.5.1 Pracovní a školní aktivity 

Statistika plynoucí ze SLDB 2011, ve které byl údaj dojezdová doba do zaměstnání 

nebo do školy zpracováván, nebyla přesně specifikována. Také její vyhodnocení je složité 

a ČSÚ tyto statistiky zveřejní až v průběhu roku 2013. Bohužel tato statistika nebude 

použitelná pro problematiku ZHP EDU, protože udává pouze dojezdový čas osob 

do zaměstnání nebo do školy a nespecifikuje přesně místo, kde osoba pracuje nebo chodí 

do školy. Nemůžeme určit, zda osoba vyjíždí směrem ze zóny ven nebo se pohybuje uvnitř 
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zóny. Stejný problém vzniká u osob, které za zaměstnáním nebo do škol dojíždějí z okolí 

do ZHP EDU. Tyto statistiky tedy nelze k vyhodnocení pro ZHP EDU využít. 

V úvahu musíme brát i okolnosti změny povolání, míru nezaměstnanosti, odchod do důchodu 

aj., protože ty budou také statistiku měnit. 

5.5.2 Rekreace 

Statistika, vyjadřující pouze počet osob na rekreaci v ZHP EDU, by mohla být 

provedena na základě zprůměrování počtu obyvatel na 1 rekreační objekt, a na základě počtu 

evidenčních čísel na území ZHP EDU. Diskutabilní však je, zda tyto objekty slouží pouze 

k rekreačním účelům, tedy jestli nejsou trvale obydleny. Dalším sporným bodem u této 

metody by bylo, zda jsou rekreační objekty obydleny obyvateli ZHP EDU nebo obyvateli, 

kteří přijíždějí z okolí ZHP EDU. 

5.5.3 Řešení 

Problematiku aktivit obyvatelstva nelze řešit ani výběrem reprezentativního prvku, 

ze kterého bychom mohli posoudit danou oblast. Důvodem je různorodost území z hlediska 

počtu obyvatel. Dále by danou statistiku zkreslovalo mnoho faktorů, např. poloha vybraného 

prvku, věkové rozložení obyvatel prvku. 

Řešením této problematiky by mohla být pouze metoda expertního odhadu. Důležitou 

okolností řešení je znalost problematiky, místních poměrů, prostředí. Nezbytnou roli by hrála 

i spolupráce s osobami či subjekty poskytujícími podrobné informace. 



 

39 

 

Závěr 

 Náplní práce bylo vytvoření studie o struktuře, rozmístění a aktivitách obyvatelstva, 

které žije v zóně havarijního plánování Jaderné elektrárny Dukovany. Důvodem zpracování 

nových statistik bylo sčítání lidu domů a bytů 2011, ze kterého plyne následné aktualizování 

počtu obyvatel daného území. 

Na základě SLDB 2011 byly zhotoveny statistiky, které hodnotí zónu havarijního 

plánování dle různých aspektů. Pro přehlednost a přesný popis území byla problematika 

zkoumána dle správních celků, pásem, sektorů, vývoje a aktivit obyvatelstva. Vývoj 

obyvatelstva ZHP EDU byl srovnán se stavem počtu obyvatel ZHP EDU po SLDB 2001. 

Ze srovnání statistik ZHP EDU po SLDB 2001 a SLDB 2011 vyplývá, že se zájmová 

oblast počtem obyvatel vyvíjí stejně jako počet obyvatel na území ČR. Přírůstek obyvatel 

v ZHP EDU je totožný s přírůstkem obyvatel v ČR. ZHP EDU. Počtem obyvatel na km2 je spíše 

podprůměrně osídlenou oblastí ČR, která nepodléhá významným migračním vlivům. 

Zpracovaná studie by mohla najít uplatnění při aktualizaci vnějšího havarijního 

plánu EDU, neboť řeší problematiku, počtu obyvatel včetně věkového rozložení a rozmístění 

obyvatel v ZHP EDU. Studie může být také podkladem pro vhled do problematiky tvorby 

statistik obyvatel ZHP EDU. 
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