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ABSTRAKT 

Tato bakalá ská práce se zam uje na analýzu sil a prost edk  využitelných pro likvidaci 

havárie jaderných energetických za ízení.  

Práce se d lí na dv  části, na část teoretickou a na část praktickou. V teoretické části jsou 

charakterizovány havárie jadern  energetického za ízení, národní politika havarijní 

p ipravenosti a havarijní plán. Praktická část je orientována na vybrané složky 

integrovaného záchranného systému, analýzu dostupných sil a prost edk  pro likvidaci 

havárie jaderných energetických za ízení.  

Cílem práce je seznámit čtená e s danou problematikou a p iblížit tak fungovaní celého 

systému a navrhnout p ípadné zlepšení. 

 

Klíčová slova: jaderná havárie, integrovaný záchranný systém, ůrmáda ČR, hasičský  

záchranný sbor, mimo ádná událost  

 

ABSTRACT 

This bachelor thesis focuses on the analysis of resources used for clean-up of nuclear 

power plant breakdowns.  

The thesis is divided into two parts, a theoretical and an empirical part. The theoretical part 

describes breakdowns of nuclear power plants, national policy on the breakdown 

preparedness and emergency plan. The empirical part describes particular components of 

integrated emergency system, analysis of accessible resources for clean-up of nuclear 

power plant breakdowns.  

The main goal of this thesis is to introduce the readers to given topic and describe  

the functioning of the whole system and suggest possible improvements.  

 

Keywords: juclear power plant breakdown, integrated emergency system, the Army  

of the Czech Republic, fire brigade, emergency situation 
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ÚVOD 

Lidská společnost se od pradávna snažila vyvarovat každé události, která by byla škodlivá, 

jak pro blízkou, tak pro vzdálen jší budoucnost. V závislosti na historickém vývoji  

se i dnešní lidé snaží p edcházet následk m mimo ádných událostí, které mohou p inést 

r zn  velké škody na majetku, zdraví a životech občan . V t chto dnech si p ipomínáme 

smutné výročí havárie jaderné elektrárny Černobyl, která byla zp sobena také pochybením 

lidského faktoru. Vlivem kumulace nešťastných událostí nastala v Černobylu devastující 

exploze. Vymizení následk  této exploze trvalo desítky let a je otázkou, zda stále netrvá. 

Práv  z d vodu zmín ného výročí jaderné katastrofy v Černobylu jsem se rozhodl 

shromáždit maximum informací o bezpečnosti provozu jaderného za ízení a zjistit posun a 

modernizaci v p ístupu složek záchranného systému. 

Bakalá ská práce se skládá z teoretické a praktické části. Část teoretická je rozd lena  

do čty  kapitol. Pro kvalitní orientaci v textu seznámí první kapitola čtená e se základními 

pojmy. Druhá kapitola zmi uje související zákony a provád jící p edpisy spojené s touto 

problematikou. Následující kapitola je v nována samotnému pojetí havárie jaderného 

energetického za ízení a závažnosti vlivu radioaktivity na člov ka. Čtená  ve t etí kapitole 

nalezne d ležité informace o reaktorech nacházejících se na území České republiky. 

Teoretickou část uzavírá kapitola Národní politika havarijní p ipravenosti, zahrnující popis 

Státního ú adu pro jadernou bezpečnost a orgány spadající do této instituce. 

V praktické části si kladu za cíl podrobn  popsat složky odpov dné za p ipravenost na 

zásah v situaci jaderné havárie a likvidace jejích následk .  Z toho d vodu jsou v páté 

kapitole uvedeny informace o struktu e i rozd lení složek, které jsou odpov dné za 

likvidaci jaderné havárie. Navazující šestá kapitola podrobn  rozepisuje hlavní složky, 

které se  

na odstran ní následk  podílejí nejzásadn ji. V této kapitole také hovo ím o zp sobu 

ochrany p i vykonávání činností v tomto rizikovém prost edí, o zásadách bezpečnosti práce 

a technické vybavenosti, která je jednotlivým složkám systému k dispozici. Sedmá kapitola 

se zaobírá cvičením ZÓNů Ň015, které prov uje součinnost složek určených pro 

odstran ní následk  jaderné havárie a ov uje profesionální jednání p i provád ném 

zásahu. V její podkapitole jsou vyjmenovány a popsány možnosti pro zvýšení bezpečnostní 

úrovn  jaderných za ízení. V poslední části bakalá ské práce čtená  nalézá zhodnocení sil a 

prost edk  současného stavu a návrhy na zlepšení současné situace.  
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Uv domoval jsem si t žkou uchopitelnost zvoleného tématu, zejména kv li dostupnosti 

odborné literatury. Publikace velmi rychle ztrácejí aktuálnost, n které její části také 

podléhají utajení a jsou zcela nedostupné. Neustálá modernizace a automatizace 

technického vybavení zp sobuje velmi rychlé zastarávání existujícího technického zázemí.   

Mým zám rem je podat maximáln  aktuální informace, z toho d vodu jsem v bakalá ské 

práci zvolil jako primární zdroj v tšinou internet. 

Domnívám se, že bakalá ská práce čtená e p ehledným a uceleným zp sobem p edstavuje 

pohled na problematiku týkající se zabezpečení činnosti odpov dné za likvidaci havárie 

jadern  energetického za ízení. P es p ekážky, které se mi v pr b hu zpracování studie 

naskytly, pevn  v ím, že bakalá ská práce p isp je k rozší ení informovanosti ve ejnosti  

o systému a organizovanosti složek, které se na likvidaci havárie podílejí. 
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 ZÁKLADNÍ POJMY 

Radioaktivita 

Radioaktivitou se rozumí p írodní jev, ve kterém má samotný atom možnost se za časový 

interval zm nit na odlišný atom za vydání ionizujícího zá ení do okolního prostoru. (1) 

 

Radiační havárie jaderného energetického za ízení 

Ztráta kontroly nad p vodním zdrojem zá ení, které vyvolává nedovolený a taktéž 

nekontrolovatelný únik radioaktivních látek a ionizujícího zá ení do životního prost edí. 

P i tomto úniku dochází k radiačnímu ohrožení život  a zdraví obyvatelstva nikoliv pouze 

uvnit  JEZ, ale i v okolí tohoto za ízení. (2) 

 

Radiační nehoda 

Je událost, p i níž došlo k ozá ení osob takovými dávkami, které jsou již v tší než hodnoty 

normální nebo povolené, anebo k uvoln ní radioaktivních látek v takovém množství,  

jež p esahují stanovené meze. Radiační nehoda s akutními účinky na zdraví m že nastat  

u významných zdroj  ionizujícího zá ení. (3)  

 

Radiační havárie 

Je vyšší stupe  radiační události, která již ohrožuje zdraví, životy osob a vyžaduje opat ení 

k jejich ochran  a ochran  životního prost edí. Radiační nehoda s akutními účinky na 

zdraví m že nastat u velmi významných zdroj  ionizujícího zá ení.  (3) 

 

Mimo ádná událost 

Mimo ádnou událostí Ědále jen „MU“ě rozumíme škodlivé p sobení sil a jev  vyvolaných 

činností člov ka nebo p írodními vlivy, dále také havárie ohrožující život, zdraví, majetek 

či životní prost edí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací. (4) 

 

 



UTB ve Zlín , Fakulta logistiky a krizového ízení 14 

 

Projektová havárie 

Je havárie jaderného energetického za ízení, se kterou projekt již počítá. Energetické 

za ízení má již k dispozici stroje a další pot ebný materiál k likvidaci nastalé havárie a po 

její likvidaci lze defektní části opravit. 

 

Dekontaminace 

Soubor metod, postup , organizačního zabezpečení a prost edk , vedoucí k účinnému 

odstran ní kontaminantu či snížení škodlivého účinku na takovou úrove , že neohrožuje 

zdraví a životy osob a zví at, a jeho likvidace. (5) 

 

Jaderný reaktor 

Za ízení schopno p em nit uvoln nou energii p i jaderném št pení na energii tepelnou, 

která je v další části p em n na k výrob  elektrické energie. (6) 

 

Monitorování 

Slouží k zjišťování, p edávání a vyhodnocování údaj  o radiační, chemické a biologické 

situaci na daném území. (7) 

 

Plánovaná pomoc na vyžádání 

Je zahrnuta v poplachovém plánu IZS, jde o písemn  určené poskytnutí pomoci ostatními 

složkami IZS obecního ú adu obce s rozší enou p sobností, krajskému ú adu, Ministerstvu 

vnitra či základním složkám IZS p i provedení záchranných a likvidačních prací. (8) 
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2 ZÁKONY ů PROVÁD CÍ PRÁVNÍ P EDPISY 

Není snad žádné jiné lidské činnosti, která je plánována, provozována a kontrolována, tak 

d kladn , jako je provozování jaderné energetiky. Práv  proto jsou právní normy 

neodmyslitelnou součástí ochrany obyvatelstva, níže uvedené normy jsou uvád ny 

uvedeny vždy dle zm n pozd jších novel. 

 

Ústavní zákon číslo 110/1řřŘ Sb., o bezpečnosti České republiky, ve zn ní pozd jších 

p edpis ; tento ústavní zákon se zabývá svrchovaností a celistvostí ČR. Blíže ústavní 

zákon zaštituje demokratické principy, životy, zdraví a majetek občan  republiky. Definuje 

krizové stavy a určuje orgány, jenž zabezpečují bezpečnost ČR. (9) 

 

Zákon číslo 1Ř/1řř7 o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího zá ení 

Ěatomový zákoně a o zm n  a dopln ní n kterých zákon , v platném zn ní ze dne  

Ň4. ledna 1řř7 určuje zp sob využití jaderné energie a podmínky, za které lze vykonávat 

činnosti související s využitím jaderní energie a činnosti, které mohou vést k ozá ení, 

systém ochrany osob a ŽP p ed nežádoucím účinkem ionizujícího zá ení, povinností p i 

p íprav  a provád ní zásah  vedoucí ke snížení p írodního ozá ení a ozá ení v d sledku 

radiačních nehod. (10) 

 

Zákon číslo 23ř/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o zm n  n kterých 

zákon , definuje IZS, jeho složky a p sobnost. V p ípad  MU v dob  vyhlášení krizových 

stav  určuje p sobnost a pravomoci státních orgán , orgán  územních samosprávných 

celk  a práva a povinnosti PO, FO, p i úkonech, které jsou nezbytné p i p íprav  na MU, 

provád ní záchranných a likvidačních prací a p i ochran  obyvatelstva. (8) 

 

Zákon číslo 21ř/1řřř Sb., o ozbrojených silách ČR samostatná součást armády, 

rámcová smlouva mezi Ministerstvem vnitra a Ministerstvem obrany udává, že síly a 

prost edky ůrmády ČR se po vyhlášení poplachu ň. stupn  MU p esunou na místa určená 

krizovým štábem, kde bude spolupracováno s p íslušnými HZS kraje.  
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Zákon číslo 1ř/1řř7 Sb., ze dne 24. ledna 1997, o n kterých opat eních souvisejících se 

zákazem chemických zbraní a o zm n  a dopln ní zákona č. 50/1ř76 Sb. , o územním 

plánování a stavebním ádu Ěstavební zákoně, ve zn ní pozd jších p edpis , zákona č. 

455/1991 Sb., o živnostenském podnikání Ěživnostenský zákoně, ve zn ní pozd jších 

p edpis , a zákona č. 140/1ř61 Sb. , trestní zákon, ve zn ní pozd jších p edpis , v platném 

zn ní.  

 

Vyhláška Státního ú adu pro jadernou bezpečnost číslo 315/2002 Sb., která m ní 

vyhlášku SÚJB č. 146/1řř7Sb., o stanovení činnosti, která má bezprost ední vliv na 

jadernou bezpečnost, činnosti zvlášt  d ležité z hlediska radiační ochrany, požadavk  na 

kvalifikaci a odbornou p ípravu, zp soby ov ení zvláštní zp sobilosti a ud lení oprávn ní 

vybraným pracovník m a zp sobu provedení schválené dokumentace.  

 

Vyhláška Státního ú adu pro jadernou bezpečnost číslo 318/2002 Sb., o podrobnostech 

k zajišt ní havarijní p ipravenosti jaderných za ízení a pracovišť se zdroji ionizujícího 

zá ení a o požadavcích na obsah vnit ního havarijního plánu a havarijního ádu. (11) 

 

Na ízení vlády číslo 11/1999, o zón  havarijního plánování 

Toto na ízení upravuje návrhy na vymezení zóny havarijního plánování, podíl držitele 

povolení na zajišt ní činnosti celostátní radiační monitorovací sít  v zón  havarijního 

plánování. 
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3 HAVÁRIE JADERNÉHO ENERGETICKÉHO Zů ÍZENÍ 

Radiační havárie značí, že došlo v JE k současnému poškození více ochranných bariér. 

Vážné nehody na JEZ mohou vést k vysokým úrovním ozá ení pracovník  v areálu 

elektrárny, dále k selhání ochranné obálky nebo hermetických prostor  a rozší ení tak 

radioaktivních látek do okolního prost edí. P i havárii jsou aktivovaná neodkladná opat ení 

pro civilní obyvatelstvo v podob  ukrytí, jodové profylaxe a evakuace.  

 

3.1.1 Stupnice jaderných událostí INES 

Mezinárodní stupnice hodnocení závažnosti jaderných událostí, INES vstoupila v platnost 

roku 1řř0. Jejím prvotním cílem je zjednodušit komunikaci a p enos informací mezi 

odborným nukleárním společenstvím, sd lovacími prost edky a celkovou ve ejností - 

zvlášt  v p ípadech výskytu událostí na jaderných za ízeních, p ípadn  kterékoliv události 

spojené s radioaktivním materiálem či radiací a to včetn  jejich p epravy. (12) 

Její prvotní účel tkv l v klasifikaci událostí v jaderných elektrárnách, pozd ji byl 

modifikován tak, že je ji nyní možno použít ve všech civilních za ízeních, které jsou 

spojeny s civilním jaderným pr myslem. OD roku Ň006 se již nepoužívá pouze hodnocení 

nehod v jaderných elektrárnách, ale stupnice byla modifikována na veškerou manipulaci 

s radioaktivními materiály. Její rozd lení m žeme chápat do sedmi stup , které jsou 

rozd leny na nehody Ětj. stupe  1,Ň,ňě a na havárie Ětj. stupe  4,5,6,7ě. M žeme rozum t 

zvýšení stupn  jako cca desetinásobnou závažnou událost. (13) 
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Obrázek 1 Stupnice INES (12) 

 

Pro kvalitní posouzení MU jsou dle vyhlášky č.1Ř/Ň01Ň Sb. v platném zn ní mimo ádné 

události rozd leny do t í klasifikačních stup . Tyto uvedené stupn  jsou formulovány 

dosažením n které z p edem určené zásahové úrovn . P i dosažení daného stupn  se 

klasifikace se vždy aktivují p íslušné složky organizace havarijní odezvy. (13) 

Stupnice INES, zhodnocuje t i oblasti, které by mohla mít nehoda nebo havárie dopad, 

a to na za ízení uvnit  či vn  a na ochranu do hloubky. Tuto událost zhodnocuje a 

vyhodnocuje územní celek, na kterém se událost stala. 

 

Mimo ádná událost 1. stupn  

Mimo ádná událost, klasifikována jako první stupe  MU, m že vést nebo vede 

k nep ípustnému ozá ení zam stnanc  JE a dalších osob nebo nep ípustnému uvoln ní 

radioaktivních látek do prostoru jaderného energetického za ízení nebo pracovišt , který 

má omezený, lokální charakter a k jejímž ešení jsou dostačující síly a prost edky obsluhy 

nebo pracovní sm ny a p i p eprav  nedojde k uvoln ní radioaktivních látek do ŽP. 
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Mimo ádná událost 2. stupn  

Mimo ádná událost, jež je klasifikována jako druhý stupe  MU, m že vést 

k nep ípustnému závažnému ozá ení zam stnanc  JE a dalších osob či k nep ípustnému  

uvoln ní radioaktivních látek do ŽP, jenž nevyžaduje zavád ní neodkladných opat ení 

k ochran  obyvatelstva a ŽP, její ešení nevyžaduje aktivaci zasahujících osob držitele 

povolení a k jejímu zvládnutí jsou dostačující síly a prost edky držitele povolení, p ípadn  

síly a prost edky smluvn  zajišt né držitelem povolení. 

 Radiační nehody se likvidují pomocí sil vlastník  povolení s nakládáním se zdroji 

ionizujícího zá ení, které vydává SÚJB, silami HZS a silami S JB. 

 

Mimo ádná událost 3. stupn  

Mimo ádná událost, jež je klasifikována jako t etí stupe  MU, m že vést nebo vede 

k nep ípustnému závažnému uvoln ní radioaktivních látek do ŽP, vyžadující zavedení 

neodkladných opat ení k ochran  obyvatelstva a ŽP, stanovený ve vn jším havarijním 

plánu a v havarijním plánu kraje.  Tato událost je již radiační havárií a její neodkladné 

ešení vyžaduje mimo aktivaci zasahujících osob držitele povolení a zasahujících osob dle 

vn jšího havarijního plánu, p ípadn  dle havarijního plánu kraje zapojení dalších 

dotčených orgán . (14) 

 

Na MU reagují podp rná st ediska, které umož ují provád t odborné analýzy, vyrozum ní 

a vytvá ení podpor orgán m státní správy na ízení a provedení zásahu.  

 

Obrázek 2 Havarijní podp rné st edisko (13) 
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3.2 Možnost výskytu jaderné havárie 

Samotná možnost výskytu havárie JEZ je velmi t žko určitelná, je nejpravd podobn jší,  

že kdyby se vyskytla, p íčinou zjevn  bude: 

 technická porucha, 

 nedodržení p edepsané technologie, 

 sekundární následek jiné havárie či živelní pohromy. (15) 

 

Aby se minimalizovalo riziko jakéhokoliv nebezpečí, jsou JE vybaveny speciálními 

bariérami, které zabra ují gradaci reakce do nezvladatelných rozm r , jedná se o tyto 

druhy bariér: 

 První bariéra – struktura jaderného paliva. Využití oxidu uraničitého, udržet p i 

normálním provozu, až řř % vznikajících radioaktivních št pných prvk . 

 Druhá bariéra – hermetický obal palivové tyče. Ten je konstruován, aby zachytil 

zbylé 1 % plynných produkt  št pení.  

 T etí bariéra – reaktorová nádoba, ta je dostatečn  pevná a hermeticky uzavírá 

primární okruh. Je navržena tak, aby odolala velkým teplotám, tlak m a radiačnímu 

zatížení. 

 Čtvrtá bariéra – kontejnment. Je navržen pro extrémní situaci, kdy dojde k selhání 

p edchozích bariér. Spočívá v 1,2 metru silného železobetonovém obalu, který je 

schopen vydržet náraz dvacetitunového letadla rychlostí až 7Ň0 km/h či vn jší 

exploze a zabrání tak nežádoucímu úniku radioaktivního prachu.   (16) (17) (18) 
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Obrázek 3 Kontejnment JE Temelín (18) 

 

3.2.1 Radioaktivní zamo ení 

Radioaktivní kontaminace vzniklá p i úniku radionuklid  p i radiační havárii je tvo ena: 

 sm sí št pných produkt , 

 nezreagovaným jaderným palivem, 

 nov  vznikajícím št pným materiálem, 

 radioaktivními korozivními produkty. (19) 

 

Nejv tší riziko radioaktivního zamo ení p edstavují v JEZ beze sporu jaderné reaktory. 

Z tohoto d vodu se již b hem konstrukce a následné bezpečnostní kontrole zam ují 

kritické pohledy na jejich funkčnost.   
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3.3 Jadern  energická za ízení 

Jaderná energetická za ízení v České republice byly postaveny dle ruských projekt  

vycházející z tlakovodních reaktor  VVER. V současné dob  je drtivá v tšina jaderných 

elektráren používá, jako zdroj energie jaderné palivo uran nebo plutonium, ale p edevším 

produkuje jako vedlejší produkt množství št pných jaderných materiál  – radioaktivní 

odpady. Jejich ukládání zatím není efektivn  vy ešeno, a to jak v rámci naší republiky, tak 

celosv tov . (20) (21) 

 

3.3.1 Počátek vzniku jaderné energetiky 

Zlomový rokem pro objev jaderné energie se stal rok 1řňŘ, kdy n mečtí chemici Otto 

Hahn a Fritz Strassman objevili, že se p i zasahování jádra prvku uranu neutrony jeho jádra 

rozd lují zhruba na dv  stejn  velké části a dochází k uvoln ní značného množství energie. 

Tento princip se nazvali ízeným jaderným št pením. Na této podstat  jaderného št pení 

dnes fungují všechny jaderné reaktory na sv t . 

 

3.3.2 Radioaktivita 

Radioaktivitou m žeme rozum t samovolný rozpad jader atom , jenž probíhá zcela 

samovoln , bez ohledu na vn jší podmínky. Radionuklidy jsou fyziologicky velmi účinné 

 na lidský organismus, floru a faunu. Její účinky se mohou projevit r znorod , vždy záleží 

na r zných faktorech – na konkrétní radioaktivní látce, na zp sobu, kterým je lidský 

organismus vystaven, na dob  expozice a na mnoha dalších faktorech. (19) 

Nejd íve je nutné si uv domit, že radioaktivní látky jsou v určité mí e p ítomny neustále 

v našem okolí. Pro zdraví člov ka je zvlášt  nebezpečné zá ení zp sobené kontaminací ŽP 

zp sobené b hem MU a doprovodné z radioaktivního mračna vzniklého z poškozeného 

jaderného energetického za ízení či vzniklého b hem test  jaderných zbraní provád né 

v atmosfé e. Radioaktivní látky se mohou vyskytovat ve form  plyn  či aerosol , mohou 

být odnášeny v trem do sousedství JE, vytvo it sediment na domech, p d , a rostlinách. 

Do organismu mohou proniknout tyto škodlivé látky inhalací či konzumací zasažených 

potravin - tzv. ingescí a zp sobit tak vnit ní ozá ení, doprovázené i ozá ením z povrchu 
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krajiny, kde v tšinu spadu tvo í sm si št pných produkt , které jsou tvo ený beta a gama 

zá iči. (22) (10) (24) 

 

3.3.3 Vliv radioaktivního zá ení na člov ka 

Vliv p sobení ionizujícího zá ení na zdraví člov ka vychází z tzv. dávky, to je energie 

p edávaná ionizujícím zá ením bu kám, tkáním a orgán m organismu. Degradující účinky 

ionizujícího zá ení jsou ovlivn ny ionizací atom  okolního prost edí, kterým prochází. 

Schopnost ozá it tkán  je však odlišná, záleží na zdroji co vyza uje, proto m že dojít 

k rozdílným výsledk m na stejné tkáni, orgánu. Díky této skutečnosti byla zavedena 

veličina radiační ochrany, která je definována jako součin dávky a koeficient , 

charakterizující rozdílnou citlivost biologických tkání na r zné typy a energie ionizujícího 

zá ení a také na jinou reakci tkání či orgán  vzhledem k vyza ovanému druhu energie. (23) 

 

Biologické účinky ozá ení je možno rozd lit na dv  skupiny: 

 účinek okamžitý – popáleniny, ztráta ochlupení t la, poškození plodu, 

 účinek pozdní – ten se m že projevit až za n kolik desítek let od expozice jako 

genetické mutace a nádorových onemocn ní. 

 

V současné dob  území České republiky dv  jaderné elektrárny. Radiační nehoda 

s akutními d sledky na zdraví se m že vyskytnout u velmi významných zdroj  

ionizujícího zá ení. Na základ  podklad  od SÚJB je na území jihomoravského kraje 

sestaven seznam institucí, které používají p i své činnosti velmi významné zdroje 

ionizujícího zá ení. Tento seznam je uložen na Krajském operačním informačním st edisku 

a je aktualizován každé ň m síce. (24) 

 

3.3.4 Jaderná elektrárna Temelín 

Jaderná elektrárna Temelín se nachází p ibližn  Ň4 km od Českých Bud jovic  

a zhruba 5 km od Týna nad Vltavou.  Samotná výstavba započala v roce 1987  

po mnoha letech debat a postupn  byla modernizována do nyn jší podoby. V současné 

dob  vyrábí elekt inu ve dvou blocích, které jsou vybaveny tlakovodními reaktory VVER 
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1000 typu V 320.  Za celou dobu její existence nebyla zaznamenána porucha, která by byla 

klasifikována více než je stupe  INES 1 a za adila se tak do standardu Mezinárodní 

agentury pro atomovou energii. Pokud by došlo k plánované výstavb  všech čty ech blok , 

došlo by zhruba k 60 %  uspokojení poptávky elektrické energie na území ČR.  

 

3.3.5 Jaderná elektrárna Dukovany 

V jaderné elektrárn  Dukovany jsou instalovány 4 reaktory typu VVVER 440/Ň1ň s 

celkovým nominálním elektrickým výkonem 2040 MW. Samotná výstavba blok  byla 

započata roku 1ř7ř, s prvním funkčním blokem v roce 1řŘ5, další bloky byly uvedeny do 

provozu b hem let 1řŘ6-1řŘ7. B hem analýzy využívání projektových rezerv se provedly 

korekce, jež umožnily modulaci elektrického výkonu jednotlivých blok  z 440 MW až na 

510 MW.  Dle kritérií Sv tové asociace provozovatel  jaderných elektráren pat í mezi 

horní p tinu nejbezpečn ji provozovaných elektráren ve sv t  v oblasti kolektivní efektivní 

dávky či neplánovaného výpadku. I p es nedávné komplikace, které byly vyvolány 

problémy se snímky svár  se za celou dobu provozu doposud nenaskytnul ani jeden p ípad 

havárie. (21) 

 

3.3.6 Výzkumný reaktory LVR-15,   

Tento výzkumný lehkovodní reaktor tankového typu, spušt ný v roce 1ř57 je určen mimo 

jiné pro materiální výzkum, korozivní zkoušky materiálu primárního okruhu a vnit ních 

vestaveb reaktoru provád né v experimentálních smyčkách a sondách, m ení dávkového 

p íkonu v definované vzdálenosti od zdroje ionizujícího zá ení. (25)  

 

3.3.7 LVR-0  

Výzkumný reaktor LR-0 je lehkovodní reaktor nulového výkonu. Slouží jako 

experimentální reaktor pro m ení neutronov  fyzikálních charakteristik reaktor  typu 

VVER a PWR. 
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3.3.8 VR-1 

Je určen jako výukový lehkovodní reaktor bazénového typu s obohaceným uranem, 

Moderátorem neutron  je lehká demineralizovaná voda, která slouží i jako reflektor, 

biologické stín ní a chladivo. Odvod tepla z aktivní zóny probíhá p irozenou konvekcí. 

(26) 
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4 NÁRODNÍ POLITIKA HAVůRIJNÍ P IPRůVENOSTI 

V současné dob  je v České republice Ědále jen „ČR“) realizován systém krizového ízení, 

ve kterém nalezneme systém havarijní p ipravenosti Ělze p i adit i radiační p ipravenostě 

již od roku 1řř7, kde byla tato p ipravenost stanovena zákonem číslo 1Ř/1řř7 Sb., v 

platném zn ní. 

Tento zákon upravuje havarijní p ipravenost, povinnosti držitele povolení jaderných 

elektráren či pracovišť se zdroji ionizujícího zá ení, pro zajišt ní funkčnosti havarijní 

p ipravenosti a to pro vyskytnutí radiační nehody či havárie p i provozování činnosti, na 

kterou jim bylo vydáno povolení. (14) 

V České republice je zaveden systém krizového ízení, který obsahuje i systém radiační 

havarijní p ipravenosti, jehož základ byl položeni zákonem číslo 1Ř/1řř7Sb Zákon o 

mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího zá ení Ětakzvaný atomový zákoně. 

Tento zákon definoval havarijní p ipravenost, určil vn jší a vnit ní havarijní plán, zónu 

havarijního plánování a zárove  určil povinnosti držitele povolení provozovatel  jaderných 

elektráren nebo pracovišť se zdroji ionizujícího zá ení, pro zajišt ní havarijní p ipravenosti 

a pro p ípad vzniku radiační nehody. (14) 

 

4.1 Státní ú ad pro jadernou bezpečnost 

Státní ú ad pro jadernou bezpečnost Ědále jen „SÚJB“ě je úst ední orgánem státní správy. 

V jeho čele se nachází p edseda, jenž je jmenován vládou ČR, má samostatný rozpočet a je 

taktéž p ímo pod ízen vlád  ČR, vykonává státní správu a dozor p i využívání jaderné 

energie a ionizujícího zá ení, a to v oblastech radiační ochrany, chemické ochrany a 

biologické ochrany.  Každoročn  hodnotí dosaženou úrove  bezpečnosti provozu JE 

pomocí provozn -bezpečnostních ukazatel , jedná se o ukazatele: 

 významné události, 

 provoz bezpečnostních systém , 

 t snost bariér, 

 radiační ochranu. 

 Provozuje taktéž Celostátní radiační monitorovací síť. (27) 
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4.1.1 Celostátní radiační monitorovací síť 

Vzhledem k tomu, že radioaktivní zamo ení nelze lidskými smysly identifikovat,  

tj, že nemá typický zápach či v ni a neexistují žádné vn jší p íznaky, které by upozornily 

na svou existenci lidskými smysly je indikace radioaktivního zamo ení možná pouze 

pomocí speciálních dozimetrických p ístroj , které pohotov  zjistí a signalizují p ítomnost 

radioaktivního zamo ení, jeho kvalitu a  p ípadn  kvantitu. 

Na území České republiky se na monitorování celonárodní radiační situace podílí 

p edevším Radiační monitorovací síť Ědále jen „RMS“). Na jeho provozu se podílí SÚJB. 

Na základ  vlastního monitorování se vedle oboru p sobnosti SÚJB  a provozovatele JE 

v současné dob  podílí n kolik ministerstev. Jedná se o Ministerstvo financí, Ministerstvo 

obrany, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo zem d lství a Ministerstvo životního prost edí. 

Do činnosti radiační monitorovací sít  mohou být mimo jiné zapojeny 

 i další subjekty, takzvané smluvní osoby. (28) 

Data, která jsou získána, slouží jako podklady pro zhodnocení radiační situace na území 

České republiky, pro pot ebu sledování a posuzování stavu ozá ení, a v p ípad  radiační 

havárie, pro rozhodování zvolení vhodného opat ení, které vede ke snížení či odvrácení 

vlivu ozá ení. (28) 

Mimo pr b žného monitorování radiační situace je v jejím rámci taktéž organizována 

havarijní cvičení a srovnávací m ení díky mobilním skupinám, p ípadn  laboratorních 

skupinám. 

 

4.1.2 Síť včasného zjišt ní 

Tato síť je podsystémem sít  RMS, je složena z p ibližn  60 bod , které automaticky 

p enáší zjišt ná data, teritoriální s lokální sít  termoluminiscenčních dozimetr  a m ících 

míst kontaminace ovzduší či laborato í. (3) 

 

4.1.3 Síť termoluminiscenčních dozimetr  

Definovaný systém, který m í dávky zá ení gama. Dozimetry jsou umíst ny kolem 1 m 

nad úrovní zem  a v jejích nejbližším okolí nesmí být žádný zdroj rušení.  V okolí JE 

Temelín a Dukovany je umíst ní dozimetr  ve výšce ň metry. (7) 
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4.1.4 M ící místa kontaminace ovzduší 

Zaznamenávají dávkový p íkon a zprost edkovávají odb r vzork  aerosol  a spad  a slouží 

pro primitivní stanovení aktivity radionuklid  v odebraných vzorcích. Na území ČR  

se vyskytuje 10 stanic m ící místa kontaminace ovzduší, jsou zajišťované S JB a 

Ministerstvem životního prost edí.  

 

4.2 Krizové koordinační centrum 

Krizové koordinační centrum je odborným útvarem spadající pod p edsedkyni Státního 

ú adu pro jadernou bezpečnost. Plní funkci pracovišt  havarijní p ipravenosti a krizového 

ízení SÚJB a taktéž zaštiťuje p íslušné činnosti (13). 

 

4.2.1 Havarijní p ipravenost 

M žeme definovat jako schopnost rozpoznat blížící se vznik radiační MU a již p i jejím 

vzniku aktivovat daná opat ení, která jsou stanovená p íslušnými plány.  

Jedná se zejména o tyto činnosti: 

 schvalování vnit ních havarijních plán  jaderných za ízení, pracovišť IV. ů 

vybraných pracovišť III. kategorie, 

 zajistit nep etržitou akceschopnost pracovišť určených pro p íjem informací o 

vzniku MU a jejich vyhlášení, 

 p íjem a výdej protokol  o vyhlášení MU. (21) 

4.2.2 Krizové ízení 

Souhrn všech ídících činností v cn  p íslušných orgán , které jsou zam eny na analýzu a 

vyhodnocení bezpečnostních rizik, organizování v souvislosti s ešením krizové situace. 

Krizové koordinační centrum je odpov dné p edevším za: 

 zpracování krizového plánu Ú adu, 

 organizaci činnosti Krizového štábu SÚJB, 

 nep etržitou provozuschopnost pracovišt  K  Ú adu.   
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4.3 Havarijní plánování 

Pod pojmem havarijní plánování m žeme identifikovat soubor metod činností, které vedou 

k plánování opat ení a ke provád ní záchranných a likvidačních prací za vzniku  

MU s použitím již existujících sil a prost edk  IZS. Základní principy havarijního 

plánování a odezvy jsou však stejné pro všechny druhy nehod či havárií, to co se liší je 

volba jednotlivých opat ení a časový harmonogram jejich provedení. Určení jednotlivého 

opat ení je podmín no povaze dané nehody či havárie. (29) 

 

Jeho cílem je: 

 provést analýzu možných rizik, 

 zvýšení uv dom losti o možných rizicích v daném území, 

 zmenšení negativních účink  MÚ na životech, zdraví, ŽP a majetku. 

 

4.3.1 Vn jší havarijní plán 

Tyto plány jsou zpracovány územn  p íslušným Hasičským záchranným systémem kraje, 

kde je odpovídá požadavk m zákona č. 1Ř/1řř7 Sb., o mírovém využívání jaderné energie 

a ionizujícího zá ení „atomový zákon, číslo Ňňř/Ň000 Sb., vyhlášce číslo ňŇŘ/Ň001 Sb. 

D ležité pro správné vyhotovení plánu je dodání podklad  od provozovatele JE  

a z částečných podklad  od krajských ú ad , IZS a obcí. Vypracovává se minimáln  ve 

dvou vyhotovení , kde se uloží jako součást krizového plánu kraje a jako podklad jednání 

bezpečností rady kraje a krizového štábu kraje a druhá kopie se uloží na KOPIS. 

Jejich primárním účelem je stanovit zp soby ochranného opat ení jak jsou nap íklad: 

 vyrozum ní orgánu a organizací, 

 varování obyvatelstva, 

 ukrytí obyvatelstva, 

 jodová profylaxe, 

 evakuace, 

 zdravotní péče a další. (14) 
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4.3.2 Vyrozum ní orgán  

P i MU t etího stupn , tedy p i radiační havárii, se neprodlen  vyrozumí místn  p íslušné 

ú ady obcí s rozší enou p sobností pomocí OPIS HZS kraje, S JB, ůČR Společné 

operační centrum Ministerstva obrany a jiných orgán , které jsou stanoveny   

ve VHP. Provozovatel má taktéž povinnost zapojit určené osoby.  

 

Hejtman kraje a krizový štáb: 

 p ijímá a ov uje oznámení o vzniku jaderné havárie a dává pokyn ke svolání 

Krizového štábu, 

 zabezpečuje součinnosti se starosty dotčených obcí s rozší enou p sobností s 

Krizovým štábem SÚJB a hejtmanem sousedního kraje ZHP a havarijního štábu JE. 

 

Společnost ČEZ a.s. po telefonické komunikaci na OPIS „Formulá  prvotního oznámení  

o vzniku mimo ádné události“ a „Formulá  následného hlášení o průb hu mimo ádné 

události“ Viz p íloha. 

 

4.3.3 Varování obyvatelstva 

Je jedním z prvo adých opat ení, jeho účelem je zajišt ní, aby bylo obyvatelstvo p ijalo 

neodkladná ochranné opat ení, které vedou ke snížení následk  uniklých radioaktivních 

látek na p ijatelné minimum. Je provedeno vysláním signálu „všeobecná výstraha“,  

kde kolísavým tónem po dobu 140 sekund s možným opakováním jdoucím až ňx po sob . 

(22) 

 

Obrázek 4 Všeobecná výstraha (22) 
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Provedení aktivace varovného signálu je výzvou pro zapnutí p edem určených 

rozhlasových či televizních p ijímač , kde budou v opakovaných intervalech podávány 

nezbytné informace a pokyny k ochranným opat ením. (22) 

 

4.3.4 Ukrytí obyvatelstva 

Toto opat ení znateln  snižuje p ímé ozá ení osob ionizujícím zá ením a možností inhalací 

radioaktivních látek. Provádí se v celé zón  havarijního plánování okamžit  po obdržení 

varování, je nejpodstatn jší ve vlastních obydlích a společenských budovách a je aktuální 

po dobu, jakou vymezí sd lovací prost edek. (30) 

 

4.3.5 Jodová profylaxe 

Jednou z alternativ, jak snížit následky účinku ozá ení člov ka je jodová profylaxe. 

Perorální aplikace jodových tabletek se aplikuje, až po upozorn ní místních sd lovacích 

prost edk  a médií. K co dosažení co nejvyššího účinku se tablety aplikují p ed 

kontaminací radioaktivních oblak, kde se dostatečn  nasytí štítná žláza, proto se p edejde 

hromad ní radioaktivního jódu ve štítné žláze a minimalizuje se tak dopad na zdraví 

člov ka. Jodová tableta se užije výhradn  na pokyn orgán  krizového ízení vyhlášením ve 

sd lovacích prost edcích a to ihned po pokynu k jejím užití. (24) 
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Obrázek 5 Dávkování jodových tablet (24) 

 

4.3.6 Evakuace obyvatelstva 

Evakuace je značn  účinným ochranným opat ením, pro její uskutečn ní jsou nachystány 

evakuační lány, podle kterých jsou lidé evakuování na p edem definovaná místa, po 

p edem definovaných trasách. Samotné trasy jsou voleny, aby p i jejich provedení bylo 

optimáln  využito jejich potenciálu a nevznikla tak možnost dalších komplikací. 
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II. PRůKTICKÁ ČÁST 
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5 ÚVOD DO PRůKTICKÉ ČÁSTI 

Jaderná energetika pat í do kategorie témat, které u ve ejnosti vyvolává pocit neznámého, 

často nebezpečného. P edcházení jaderné havárie má velmi silné právní základy 

celosv tov  i v ČR, nachází se zde spoustu bezpečnostních prvk  a mechanism , které 

minimalizují možnost jejího výskytu. Zárove  jsou v moment  havárie vyčlen ny síly a 

prost edky, plnící p edepsané úkoly aby minimalizovali dopad na civilní obyvatelstvo. 

P i vypracovávání praktické části jsem se ídil publikací Úsp šný návrh výzkumu od 

Puncha.  

 

5.1 Výzkumný problém   

Výzkumný problém považuji za jednu z nejzákladn jších částí výzkumu. Na jeho 

stanovení jsou závislé všechny ostatní výzkumné kroky. Samotné stanovení výzkumného 

problému by m lo být zcela konkrétní, jednoznačné a pokud možno v tázací podob . 

Výzkumný problém je nasm rován k popisu zkoumané situace, čili celý výzkum je 

popisný.  

Výzkumný problém jsem vymezil následovn : 

Jaké síly a prost edky jsou využitelné pro likvidaci havárie JEZ? 

 

5.2 Cíle výzkumu 

Cíl výzkumu spolu s výzkumnými otázkami určuje sm r, kterým se bude výzkum ubírat. 

Na základ  výzkumného problému jsem stanovil hlavní a dílčí cíle výzkumu.  

Hlavním cílem výzkumu je podat ucelený p ehled o silách a prost edcích využitelných pro 

likvidaci havárie JEZ. 

Dílčím cílem výzkumu je ukázat čtená i žádoucí jednání pro p edcházení jaderných 

havárií. 
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6 USPO ÁDÁNÍ SIL ů PROST EDK  VYUŽITELNÝCH PRO 

LIKVIDACI HAVÁRIE JEZ 

Integrovaný záchranný systém  

Integrovaný záchranný systém (dále jen „IZS“) definujeme jako „efektivní systém vazeb, 

pravidel spolupráce a koordinace záchranných a bezpečnostních složek, orgánů státní 

správy a samosprávy, fyzických a právnických osob p i společném provád ní záchranných 

a likvidačních prací a p íprav  na mimo ádné události“. 

IZS zajišťuje vnit ní bezpečnost státu, kde je napln no ústavní právo občana na pomoc p i 

ohrožení života, zdraví a majetku. Mohli bychom jej tedy definovat spolupráci, p i níž 

nikdo nebyl opomenut, jestliže m že pomoci, a vzájemn  si nikdo nep ekážel. IZS není 

tedy žádná organizace, ale nástroj spolupráce s modelovými postupy činnostmi. (31) (33) 

 

6.1 Rozd lení struktury IZS 

Integrovaný záchranný systém rozd lujeme na složky základní a ostatní.  

Mezi základní složky zle za adit: 

 Hasičský záchranný sbor České republiky, 

 jednotky požární ochrany za azené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární 

ochrany, 

 poskytovatelé zdravotnické záchranné služby, 

 Policie České republiky. (32) 

 

Mezi ostatní složky lze za adit:  
 vyčlen né síly a prost edky ozbrojených sil, 

 ozbrojené bezpečností sbory, 

 orgány ochrany ve ejného zdraví, 

 havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby, 

 za ízení civilní ochrany, 

 neziskové organizace a sdružení občan , které je možno využít k záchranným  

a likvidačním pracím. (32) (33) 
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Obrázek 6 Rozd lení IZS Ěňňě 

 

Celkový rozdíl mezi pochopením činnosti základních a ostatních složek IZS tkví v tom, že 

jednotky IZS zasahují ihned a nep etržit  na území ČR, kdežto ostatní složky IZS poskytují 

pomoc pouze na vyžádání, zejména pak u záchranných a likvidačních prací. (32) 

 

Spolupráce mezi záchrannými a likvidačními pracemi je rozd lena na t i úrovn : 

 taktická úrove  ízení b hem MU, kde spolupráci koordinuje velitel zásahu, 

 operační úrove  ízení b hem MU, kde spolupráci koordinuje operační a 

informační st edisko n které ze základných složek IZS, 

 strategická úrove  ízení b hem MU, kde spolupráci koordinuje starosta obce 

s rozší enou p sobností, hejtman kraje nebo Ministerstvo vnitra. (34) (35) 
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Havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby 

Zde za azujeme služby, které jdou využít pro pot eby IZS, jedná se p edevším o odtahové 

služby, pohotovostní služby energetických závod . 

 

Záchranné práce a likvidační práce 

Záchranné práce se definují jako činnosti k odvrácení nebo omezení bezprost edního 

p sobení rizik, která vznikla z MU. Jedná se p edevším o události vedoucí k ohrožení 

života, zdraví a majetku či životního prost edí a vedoucí k p erušení jejich p íčin. 

Likvidační práce jsou činnosti, které vedou k odstran ní následk  vyvolaných mimo ádnou 

událostí. 
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7 ČINNOST ORGÁN  IZS 

Síly a prost edky vyčlen né z ÚPP IZS povolává a nasazuje Ministerstvo vnitra – generální 

editelství Hasičského záchranného sboru ČR prost ednictvím KOPIS.  

Tyto síly a prost edky se použijí, pokud nastanou tyto podmínky: 

a) „pokud v důsledku mimo ádné události, krizové situace nebo bezpečnostní akce 

nastane pot eba a jsou spln ny zákonem stanovené podmínky pro úst ední 

koordinaci záchranných a likvidačních prací“ 

b) „jestliže hejtman kraje, starosta obce s rozší enou působností, editel HZS kraje 

nebo velitel zásahu požádají prost ednictvím operačního a informačního st ediska 

integrovaného záchranného systému kraje o pomoc a o síly a prost edky, kterými 

nedisponují složky integrovaného záchranného systému Ědále jen „složky“) na 

úrovni kraje pro provedení záchranných a likvidačních prací p i mimo ádné 

události ešené samostatn  v p íslušném kraji.“ (35) 

 

7.1 Policie ČR 

Policie ČR má na starosti zabezpečení místa radiační nehody, uzav ení komunikací 

hlídkami na p edem určených místech v ZHP: 

 prov ují a zajišťují pr jezdnost komunikací a rovn ž i evakuačních tras, 

 regulují pohyb osob a vozidel v ZHP, 

 provádí hlídkovou činnost v zón  ZHP, 

 identifikaci neznámých zem elých osob, 

 spolupráci s ostatními zasahujícími složkami IZS, 

 vedení evidence vstupu zasahujících p íslušník .  

 

Ve spolupráci s Vojenskou policií mají p edn  na starost: 

 obnovu ve ejného po ádku a bezpečnosti v p ípad  jeho narušení, pokud je na ízena 

evakuace, na místech dekontaminace a na místech p íjmových obcí, 

 zajišt ní ochrany majetku v místech provedení evakuace. 
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K likvidaci následk  jaderné havárie p ispívá Policie ČR spíše jako bezpečností dohled nad 

místem, proto jsou vybaveny ochrannými prost edky, které používají na hranici vytyčené 

zóny: 

 

Ochranná maska AUER3S 

Celoobličejová maska ve spojení s vhodným filtrem či dýchacím p ístrojem zajišťuje 

spolehlivou ochranu p ed radioaktivními částicemi. Pro policejní nasazení je vybavena 

speciálním dvoubodovým systémem pro snadné a rychlé nasazení i na p ilbu. (36) 

 

Obrázek 7 Celoobličejová maska (36) 

 

Letecká služba policie ČR 

Policie ČR v současné dob  disponuje Ř vrtulníky EC 1ň5, 6 vrtulníky BELL 41Ň,  

které mohou být použity na možnost p epravy osob a nákladu (37). 

 

Obrázek 8 Vrtulník Policie ČR (37) 
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7.1.1 Jednotka pro ochranu JE Dukovany 

Policisté, vyčlen ní v Jednotce pro ochranu JE Dukovany disponují novým vybavením pro 

své jednotky. Mobilní monitorovací za ízení lze využít pro účinn jší dohled prostoru JE  

a jejího okolí, proto se zvedá efektivita její ochrany.  V prvotní části lze aktivovat skryté 

pozorování ve viditelné části spektra, a to s možností p enosu a zpracování obrazu. Jsou 

zodpov dní za část zajišt ní pohotovostní ochrany jaderných za ízení. (38) 

 

7.2 Armáda 

ůrmáda České republiky je základním kamenem ozbrojených sil. 

Síly a prost edky ůČR se mohou nasadit k posílení základních složek integrovaného 

záchranného systému p i likvidaci následk  p írodních a antropogenních katastrof v 

momentech, kdy nastanou okamžiky, které nemohou základní složky IZS zvládnout. Tyto 

okamžiky jsou stanoveny Rámcovou smlouvou mezi ministerstvem vnitra České republiky  

a ministerstvem obrany České republiky o spolupráci v oblasti IZS a dohodou o plánované 

pomoci na vyžádání mezi G  HZS ČR a GŠ ůČR. 

Mezi jejich základní úkoly nevojenského charakteru lze za adit: 

 monitorování pohromy a monitorování radiační a chemické situace, 

 záchranné a likvidační práce p i pohromách či jiných závažných situací ohrožující 

životy, zdraví, značné majetkové hodnoty nebo životní prost edí nebo likvidaci 

následk  pohromy. 

 poskytování leteckých služeb, pátrání a záchrany, 

 pln ní úkol  PČR, nestačí-li jí síly a prost edky k zajišt ní vnit ního po ádku a 

bezpečnosti. (39) 

 

K pln ní úkol  PČR p i zajišťování vnit ního po ádku a bezpečnosti na území ČR se  

po dobu nezbytn  nutnou použije nastání radiační havárie na  

 JE Dukovany maximáln  500 voják  v činné služb . 

 JE Temelín maximáln  Ň00 voják  v činné služb . (10) 
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Na základ  p ijmutí rozhodnutí hejtmana kraje na využití sil a prost edk  prost ednictvím 

OPIS MV-G  HZS ČR plní úkoly, které obsahuje rozhodnuté či dohoda o plánované 

pomoci. Taktéž zabezpečuje z ízení dekontaminačních míst a provád ní dekontaminace 

osob a vozidel, vyčle uje taktéž své další síly a prost edky pro pomoc Polici ČR na 

zabezpečené po ádku, podílí se taktéž na evakuaci osob, p ípadn  ušlechtilých 

hospodá ských zví at  

a humanitární pomoci. (35) 

 

7.2.1 Prost edky individuální ochrany 

ůby bylo v bec možno použít síly vyčlen né pro likvidaci jaderné havárie je nutno zajistit 

dostatečnou ochranu t chto jednotek 

 

Ochranné masky 

Díky vlastnostem chemických masek zaručují relativní ochranu obličeje p ed p sobením 

radioaktivních látek. Díky použití vhodného filtru se výrazn  sníží riziko pro zasahujícího 

jedince.  

 Ochranná maska M-10M, 

 ochranná maska OM-90, 

 ochranná maska pro specialisty PRV-U, 

 ochranná maska pro ran né na hlav  ŠR-2. 

 

Izolační dýchací p ístroj 

Hlavní využití t chto p ístroj  tkví v ochran  p ed zásahem radioaktivních látek v 

prostorech s neurčitou mírou kontaminace a v místech, kde není jisté fungování filtračních 

systém . 

 

7.2.2 ůrmádní prost edky 

ůby bylo možné zhodnotit situaci je pot eba zjistit, zda se nachází p ítomnost radiační 

látky v prostoru. Pomocí t chto detektor  se vyznačují nebezpečné zóny a určuje zbytková 
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kontaminace. Všechny speciální jednotky jsou vybaveny elektronickými dozimetry RůD-

50 S nebo RAD-60S. 

 

Intenzimetr  

P ístroj k m ení množství radiace, povrchu osob nebo výstroje a potravin. 

 

Dozimetrický p ístroj 

Slouží k p esnému m ení dávek radioaktivního zá ení a kontaminace osob či materiálu.  

U p ístroj  nejnov jší generace lze nastavit úrove  pro spušt ní akustické a optické 

signalizace.  

 EXPLORANIUM GR-135 PLUS 

 Mob-DOSE 

 

Souprava na odb r vzork  

Pro vhodnou identifikaci je možno odebrat do p edem určených obal  jak v tekutém nebo 

pevném skupenství.  

 

Souprava pro transport vzork  

Prioritou této soupravy je zajišt ní bezpečného p esunu odebraných materiál  

radioaktivních látek do laborato e.  

 

Letecká skupina radiačního pr zkumu situace 

Na pln ní zadaných úkol  leteckého monitorování se využívá vlastností gama 

spektrometrického systému IRIS. Jeho p ednost tkví v nesmírn  d ležitém časovém 

bonusu, který se získá nasazením letecké techniky, kde jsou získány první údaje o stavu 

radiační situace. Využití vrtulníku Mi-17. 
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Technika pro radiační pr zkum 

Posláním radiačního a chemického pr zkumu je monitorování radiační a chemické situace 

ve vytyčeném území. Mohou provád t pr zkum situace mobiln , nejsou tedy značn  

limitováni na radiační situaci, informují o radiačním zamo ení a zajišťují včasné varování 

ostatních. (40) 

 

Obrn ný transportér pr zkumný BRDM-2RCH 

Obojživelné, pancé ované vozidlo družstva radiačního a chemického pr zkumu s pohonem 

všech kol je d ležitým prost edkem pro zajišt ní radiačního pr zkumu u jaderné havárie, 

radiačního pozorování a vytyčení zamo ených prostor. Jedná se o stroj využívající 

automatický signalizátor GSP-11 či GSů-12. (41) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

Obrázek 9 Obrn ný transportér pr zkumný BRDM-2rch (41) 

 

UAZ-469CH 

Toto vozidlo je modifikovaný terénní v z UůZ-46řB, smysl má ve využití radiačního  

a chemického pr zkumu, prozkoumávání pochodových os a informování p i p esunu 

jednotek, terénu a prostor  rozmíst ní a p edevším kontrole zamo ení osob. Lze také 

pomocí výbavy a p ístroj  odebrat vzorky na zpracování zda nejsou kontaminovány 

radioaktivními látkami. 
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Bojové pr zkumné vozidlo (BPzV) 

Vozidlo, jehož konstrukce poskytuje celé osádce značnou ochranu p ed účinky tlakové 

vlny a pronikavé radiace tvo ené radioaktivním prachem, pokud se vozidlo pohybuje 

v zamo eném terénu. 

 

Tank T-72M4 CZ 

Za ízení, které je schopno ochránit t íčlennou osádku a také vnit ní výstroj bojového tanku 

proti tlakové vln , radiaci a chemickým látkám. Dovede zdolat vodní toky jízdou pod 

hladinou a je schopno konkurovat tank m ň. generace. (35) 

 

Souprava lehkého obrn ného vozidla S-LOV-CBRN 

Vozidlo je modifikováno tak, aby bylo schopno provád t chemický a radiační pr zkum 

b hem pohybu, když se osádka vozidla nachází v hermeticky uzav ené kabin , kde 

p etlaková kabina zaručuje dostatečnou ochranu p ed radiací. Díky systému kompresor  je 

tlak uvnit  kabiny v tší než v okolí vozidla, proto i p i narušení této bariéry je osádka 

vozidla po určitou dobu chrán na. 

 

Land Rover 130 RCH 

Tento chemický a pr zkumný automobil je vybaven nejmodern jší technikou, která 

umož uje plnit úkoly radiačního pr zkumu včetn  vytyčení kontaminovaného prostoru, 

odb r radioaktivních vzork . (42) 

            

Obrázek 10 Land Rover 130 RCH (42) 
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ůutomobilní laborato  SONDů 

Tato mobilní laborato  tvo ená Tatrou Ř15 a sk íní umíst nou na jejím podvozku je jedním 

z laboratorních prost edk  určených k analýze radioaktivních materiál  a jejich prokázání 

ve vzorcích. Samoz ejmou součástí je p ítomnost techniky jako dozimetrický p ístroj, 

počítačový chromatograf. 

 

ůutomobil chemický rozst ikovací ůRS-12M 

Svou konstrukcí umož uje nejen odmo ování, dezaktivaci a dezinfekci výzbroje terénu  

a ploch, ale s pomocí Ř p ídavných proudnic s kartáči m že provád t dekontaminaci. 

 

Za ízení pro speciální očistu techniky LINK-82 

Je mimo jiné určena pro dekontaminaci radioaktivních látek z vn jších povrch  techniky. 

Je složena ze za ízení MZ-ŘŇ a post ikovacího rámu POR-ŘŇ, které utvo í nep etržitou 

pr jezdovou linku, co zabezpečí úsporu času a pot ebných sil. 

 

7.2.3 31. brigáda radiační, chemické a biologické ochrany 

31. brigáda radiační, chemické a biologické ochrany Ědále jen „31 brchbo“ě je tvo ena 

velitelstvím a štábem brigády, zabezpečovaným provozní četou. Její účel je tvo en pln ním 

úkol  chemického zabezpečení a obtížných úkol  ochrany proti zbraním hromadného 

ničení. Dále zajišťuje radiační a chemický pr zkum, dekontaminaci techniky a materiálu, 

laboratorní analýzu radioaktivních a toxických látek. (43) 

 

7.3 Hasičský záchranný sbor 

Tato centráln  ízená jednotka má za úkol radiační a chemický pr zkum, dekontaminaci 

osob, techniky, materiálu, úpravu a distribuci pitné vody a zajišt ní nouzového p ežití 

obyvatelstva.  
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7.3.1 Jednotka HZS Temelín 

Temelínští hasiči pracují ve čty sm nném nep etržitém dvanáctihodinovém provozu,  

aby zajistili maximální bezpečnosti. Celkov  se jedná o 76 hasič . V jejich vozovém parku 

se nachází t ináct vozidel, které jsou modernizovány. Podnik ČEZ modernizoval základnu 

své podnikové jednotky HZS v jaderné elektrárn  Dukovany novou techniku. (44) 

Jedná se o tyto za ízení: 

 

HA 60-S1PC 

Technika t žké hmotnostní kategorie, která je vybavena požárním čerpadlem o 

maximálním pr toku 6 000 litr  za minutu. Tento v z je určen k hašení a ochlazování 

primárního okruhu p i vzniklých MU. P i obsazení ň pozic osádky je schopen provázat 

bazén chladící v že s budovou reaktoru již od 1Ř minut.  

 

CAS 24 MB ATEGO, CAS 32 T 815 

Cisternová automobilová st íkačka určena p edevším jako p epravní prost edek požárního 

družstva s pot ebným vybavením k provedení požárního zásahu vodou či p nou. 

 

KHA Iveco, DA 16 MB Sprinter 

Kombinovaný hasící automobil, určen pro p epravu mužstva a dalších druh  hasiv ve 

form  prášek a p na, k místu provedení účinného zásahu. 

 

AP 44 RLX 

Výšková technika umož ující účinný zásah ve výškách a také pro evekuaci a záchranu 

osob z výšek či hloubek. 

 

PPLA MB Vario 

Protiplynový automobil, sloužící na míst  složit jších zásah  k dopln ní tlakových lahví 

pro vzduchové dýchací prost edky a provád ní jejich drobných oprav. 
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PLHA A 31 

Plynový hasící automobil vybavený hasivem C02, je primárn  určen pro hašení požáru pod 

elektrickým proudem. 

 

NA MB SPRINTER 

Tento nákladní automobil je vybavený materiálem pro zajišt ní jednotek HZS elektrárny 

Temelín. 

 

7.3.2 Radiologické p ístroje HZS  

Identifikátor GR-165  

Využívá se pro m ení dávky a dávkového p íkonu, vyhledávání ionizujícího zá ení a 

identifikaci radionuklid  pomocí m ení jejich aktivity. 

 

Mnohokanálový analyzátor 

Má technické funkce obdobné jako identifikátor GR-165, avšak je modifikován o 

neutronovou sondu, která detekuje neutronové zá ení. 

 

Radiometr RDS-120 

Slouží k m ení dávkového p íkonu a dávek gama zá ení. Jeho rozsah je ve t ech úrovních 

včetn  m ení povrchové kontaminace materiál . 

 

Zásahový dozimetr Ultraradiac URAD 115 

Je určen pro indikaci zdroj  ionizujícího zá ení, m ení dávkového p íkonu v míst  zásahu 

a pro stanovení doby pobytu včetn  signalizace nastavitelné na dv  r zné úrovn .  
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DMC 2000 XB  

Tento dozimetr je vytvo en, aby zvládal současné m ení hloubkového dávkového 

ekvivalentu a současn  povrchového dávkového ekvivalentu. Samoz ejmostí je signalizace 

pro p ekročení nastavených limit  a časového intervalu. 

 

Monitorovací vozidlo SIGIS II  

Scanning Infrared Gas Imaging Systém je určen pro identifikaci mračna nebezpečné látky 

a to i z velké vzdálenosti, kde je udáváno až 5 km, od místa výtrysku mračna. 

 

Výjezdová skupina mobilní chemické laborato e 

Skupina slouží k podpo e zasahujících skupin HZS kraj  Jihomoravského a Vysočiny, 

územního odboru Jind ich v Hradec. Je p ipravena do Ň0 minut v pracovní dob , mimo ni 

do 1Ň0 minut. Jsou odpov dní za chemický a radiologický pr zkum v terénu kde 

identifikují míru kontaminantu, za laboratorní kontrolu ve stacionární laborato i. 

 

7.3.3 Technika HZS 

Technický automobil chemicky v provedení vozidla chemického a radiačního 

pr zkumu. 

Toto vozidlo je vybaveno p etlakovou plynot snou komorou s manipulátorem,  

která umož uje bezpečný p evoz látek z místa MU k bezpečné likvidaci. 

Vyprošťovací tank VT-72 

Tento tank je schopen odvlečení havarovaných nebo jinak poškozených vozidel v 

nep ístupném terénu. Díky jeho hmotnosti je schopen demolice budov a drobných úprav 

terénu s radlicí v souvislosti s vyprošťováním. 

 

ůutomobilní je áb HK 240 K7 + L6 

Tento je áb je určen pro vyprošťování uvázlé, havarované techniky, je tvo en 

automobilním je ábem a podvozkem Benz ůctros3 4151. 
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Vyprošťovací automobil TŘ15 ůV15 

Vyniká možností manipulace b emen do hmotnosti 15 tun, odsun techniky zav šení p ední 

či zadní části na je áb. 

 

Obrázek 11 Dislokace vyprošťovací techniky HZS 

 

 

T 815 6*6 UDS 

Určené pro rozhrab ohnisek požár , dočist ní ploch, nakládku zeminy a jiného sypkého 

materiálu. 

 

Kolový nakladač nad 10 tun 

Určen pro rozkrývání sutin z ícených budov, zemních a demoličních prací, odklízení 

velkých nános  sn hu z komunikací, nouzové využití jako tahač zapadlé techniky. 

 

Malý kolový nakladač Caterpillar CůT 262 C 

Primárn  určen pro zemní práce na tvrdém povrchu, dočišťování ploch a drobné úpravy  

a čišt ní koryt. 
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Teleskopický manipulátor JCB 525 

Využití na provedení rozkrytí sutin ze z ícených budov a demoličních prací, nouzové 

využití k improvizovanému zvedání a p ekládání. (45) 

Obrázek 12 Dislokace zemních stroj  (45) 

 

Elektrocentrály  

Elektrocentrály jsou vhodným zdrojem zásoby náhradního elektrického proudu, které m že 

být použito k osv tlení prostor  či napájen  r zných t ífázových a dvoufázových 

spot ebič . 

 Elektrocentrála EC 200 Kva, 

 elektrocentrála EC 140 Kva, 

 elektrocentrála EC 200 Kva, 

 elektrocentrála EC 30 Kva, 

 elektrocentrála EC 60 Kva, 

 elektrocentrála EC 15 540 ER, 

 elektrocentrála EC DG 88 kVA. (46) 
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Obrázek 13 Dislokace elektrocentrál (46) 

 

7.3.3.1 Dezaktivace radioaktivních látek 

Pod pojmem dezaktivace radioaktivních látek rozumíme soubor metod a postup , které 

vedou ke snížení rizika ozá ení osob kontaminovaných maje kontaktem zasažených ploch 

rozptýlenými radioaktivními látkami, ale taktéž  zabrán ní sekundární vnit ní kontaminace.  

Dezaktivace má určité specifika a problémy, které je d ležité dodržovat, aby její účinnost 

byla co nejv tší. Obecn  platí, že musí být prov en každý zasahující jedinec p ed 

započetím dekontaminace a po jejím skončení.  

 

Mezi nejznám jší dekontaminační sm si a činidla m žeme za adit: 

 Hv zda – toto dekontaminační činidlo má vysokou univerzálnost, snižuje 

povrchové nap tí vody, což má za následek lepší smáčení.  

 Dekontaminační tekuté mýdlo s abrazivem – obsahuje látky ovliv ující smáčivost  

a tím usnad uje smáčení povrch  a odstran ní radionuklid . Díky t mto 

vlastnostem je velmi účinná p i odstran ní radioaktivních kontaminant . 
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Stanovišt  dekontaminace techniky SDT 09 

Stanovišt  slouží k dekontaminaci techniky od chemických a radioaktivních látek. Je 

tvo eno rámem, pro nanášení dekontaminačního roztoku a rámem na oplach se t emi 

záchytnými vanami, vodního hospodá ství a ovládací technologie včetn  pracovišt  

obsluhy. Velkou výhodou je nezávislost na zdrojích, krom  vody, které je pot eba 

minimáln  4000 litr . Jeho dislokace je po jednom kuse v Hlučín  a Zbirohu. (47) 

 

Stanovišt  dekontaminace osob SDO III 

Stanovišt  se využívá k provád ní dekontaminace osob od chemických, biologických  

a radioaktivních látek a hygienické očist  osob. Je složeno ze dvou nápravový p ív s  

s možností výklop  bok  na pneumatických pístnicích.  Jeho součástí je záchytná jímka  

na kontaminovanou vodu. Jeho dislokace je po jednom kuse v Hlučín  a Zbirohu. (47) 

 

Stanovišt  dekontaminace osob SDO 1ů 

Soustava stan  s možností výstavby na terénu a dekontaminací nechodících či ran ných 

osob je určena na provedení dekontaminace osob od chemických, biologických a 

radioaktivních látek. Jeho dislokace je po jednom kuse v Hlučín  a Zbirohu. (47) 

 

7.3.4 Záchranné roty a jejich aktivity 

Pro p edstavu, čím se zabývají tzv. záchranné roty, níže uvádím soupis jejich činností. 

Záchranná rota se sídlem v Hlučín  se specializuje na úkoly dálkové dopravy vody, 

výškové práce s je áby a p epravu kontaminované zeminy a nevybuchlé munice. 

Mezi její úkoly pat í: 

 provedení radiačního, chemického pr zkumu a meteorologického pozorování, 
 poskytnutí záchranné a humanitární pomoci v zahraničí, 
 provádí dekontaminaci zamo ených prostor  a objekt , 
 provádí čerpání vody pomocí velkokapacitních čerpadel. 

 

Záchranná rota Jihlava kombinuje prost edky záchranné roty Hlučín a Speciální záchranné 

roty.  
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Dále plní úkoly jako: 

 vyhledávání a vyprošťování zavalené osoby, 
 zajišt ní nouzového p ežití obyvatelstva pomocí rozvinutí provozování materiální 

základny, 

 provádí dekontaminaci zamo ených prostor  a objekt , techniky a materiálu,  
 zajišt ní čerpání vody velkokapacitními čerpadly. 

 

Záchranná rota Zbiroh také kombinuje prost edky záchranné roty Hlučín a Speciální 

záchranné roty. Jejími úkoly jsou: 

 vyhledávání a vyprošťování osob ze zával  a sutin, 
 provádí radiační, chemický a biologický pr zkum, meteorologické pozorování, 
 provádí dekontaminaci zamo ených prostor  a objekt ,  
 likviduje následky poruch inženýrských sítí. (54) 
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8 JEDNÁNÍ PRO P EDCHÁZENÍ JADERNÝCH HAVÁRIÍ 

Je z ejmé, že p edcházení MU je logickým krokem ochrany obyvatelstva. Součinností 

jednotek p i cvičeních se dosáhne lepší efektivity systému a eliminace možných chyb p i 

pln ní úkol . 

 

8.1 Zóna 2015 

Díky součinnosti složek se m že dosáhnout takové úrovn , že daná situace nep eroste 

jejich možnosti a zabrání se jaderné nehod  nejvyššího stupn , proto bylo rozhodnuto,  

že se konalo již čtvrté cvičení tohoto typu. 

Nad ránem ŇŇ. ř. Ň015 došlo k simulované události na jaderném za ízení Temelín, tento  

stav  byl určen jako MU prvního stupn , tedy jako radiační nehoda, ale po gradaci situace 

bylo vyhodnoceno, že odpovídá již MU druhého stupn . 

Šlo o cvičení, které bylo specializováno na prov ení činnosti úst edních správních orgán , 

územních správních ú ad , orgán  kraje a obcí s rozší enou p sobností, složek UZS a 

dalších subjekt , které jsou za azeny ve VHP JE Temelín.  

Cílem tohoto cvičení bylo procvičit: 

 činnost úst edních správních orgán  a jejich pracovních orgán , kraj  a obcí p i 

odezv  na vznik MU ň. stupn , 

 činnosti p i p ijímání neodkladných a následných ochranných opat ení, 

 činnosti p i sledování informací médiím a informování samotného obyvatelstva, 

 činnosti sil a prost edk  IZS a to spolu s vyčlen ným silami a prost edky ůrmády 

ČR a dotčených subjekt  p i pln ní vybraných úkol  dle VHP. 

 

Cílem také bylo prov it: 

 aktuálnost vn jšího havarijního plánu hlavn  sekci pln ní konkrétních činností 

v návaznosti pln ní stanovených úkol , 

 informovanost médií obyvatel o vzniku MU druhého stupn , 

 reálnost a aktuálnost typového plánu „Radiační havárie“. 
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1. období 

 p eklasifikování MU na situaci s únikem radioaktivních látek, 

 vyhlášení ochranných opat ení v celém areálu JE, 

 aktivace a svolání havarijní odezvy, KŠ S JB, 

 informování médií o MU. 

 

2. období 

 zvýšení stupn  mimo ádné události, 

 vyrozum ní orgán  dle Vnit ního plánu havarijního plánu, 

 Varování obyvatelstva v ZHP, 

 vyhlášení nouzového stavu p edsedou vlády ČR, 

 nasazení sil a prost edk  vyčlen ních ůrmádou ČR, 

 svolání ÚKŠ a jeho stálých krizových skupin. 

 

3. období 

 monitorování radiační situace vybranými složkami RMS, 

 p íprava a vydání doporučení k ochranným opat ením, 

 p íprava a plánování opat ení KŠ 

 

4. období 

 realizace evakuace, 

 ešení požadavk  na v cné zdroje, 

 pokračování monitorování radiační situace,  

 p edávání zpráv, hlášení a ov ení informačního toku od cvičících jednotek, 

 komunikace s médii a informování obyvatelstva. (48) 

 

Vyhodnocení není k dnešnímu datu ve ejn  p ístupné, ale z minulých ročník  t chto 

cvičení lze pozorovat neustálou zlepšující se tendenci mezi složkami, vzájemnou 

komunikací, reálností a aktuálností typového plánu, systému informování ve ejnosti a 

odhalování zjišt ných nedostatk . 
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8.1.1 Modernizace simulátoru 

Vždy existuje p ímá úm ra mezi nebezpečím vyvolání jaderné nehody či havárie a 

zkušeností technika, který obsluhuje velín.  Zvlášt  u jaderné energetiky, kde následky 

mohou být katastrofální, se klade d raz na bezchybnou obsluhu. Skupina ČEZ ke konci 

roku 2015 zmodernizovala simulátor ve speciálním tréninkovém centru pro operátory JE 

Temelín.  

Za rok je zde konáno asi ň00 výcvik  a zhruba 70 operátor  si zde školí reakce od 

základních poruch, až po katastrofické scéná e.  

Jelikož je tento velín totožný jako skutečný, včetn  softwaru, je operátor s to pracovat 

efektivn ji i v reálném prost edí. (18) 

 

8.1.2 Ob í ventilátory 

Na základ  vyhodnocení stress-test  JE Dukovany bylo zbudováno celkem 1Ň  ventilátor , 

které budou chladit d ležité součásti elektrárny a to i za náročných podmínek jako jsou 

výkyvy počasí, náraz m v tru o rychlosti až Ň5Ň km/h a ot es m zem   

o síle až 5,5 stupn  Richterovy stupnice. Jedná se o zesílení ochrany proti výpadku 

chlazení, která výrazn  posiluje bezpečnostní systém JE a výrazn  tak snižuje 

pravd podobnost vzniku MU. 

Tyto chladící v že jsou složeny z chladících bun k, které jsou schopny zajistit dochlazení 

bloku a jeho bezpečnostních systém , jakožto všechny bezpečnostní systémy jsou 

dvojnásobn  naddimenzované, aby se v kritických okamžicích zabránilo vzniku nehody. 

(49) 
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Obrázek 14 Nové chladící v že (49) 

  

8.1.3 Sarkofág pro uzav ení bloku 

I když se jedná o preventivní kroky, které jsou využívány až po nastalé jaderné havárii, lze 

tyto znalosti p esunout do obdobné situace, která by mohla potencionáln  nastat na našem 

území.  

Tento postup vychází z izolace černobylského bloku, kde se instalací hermeticky t sného 

sarkofágu zamezí jeho kontakt s okolím a nahradí tak provizorní starý sarkofág, který 

neumož uje rozebrání a likvidaci jeho vadných částí. 

 

Nový sarkofág má podobu oblouku o výšce 110 m, délce 165 m, a ší ce Ň57 m a celková 

váha je odhadována na 30 000 tun. Díky jeho struktu e se zamezí úniku radioaktivních 

látek do okolí, je tvo en totiž na sob  dv ma nezávislými vrstvami, které jsou vypln ny 

speciální sm sí plyn  pod tlakem. Náklady na výstavbu se rovnom rn  rozkládají mezi 

státy, kde ČR p isp la již částkou 70 milion  korun, jde však pouze o zrnko v písku, 

protože celkové náklady se do dnešní doby vyšplhaly na 5Ř miliard korun a zatím nejsou 

uvedeny náklady na údržbu za ízení. (50) 
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A samotná likvidace havárie JEZ je b h na dlouhou trať, p íklad máme v ukrajinském 

Černobylu, kde je p edpoklad likvidace až v roce Ň064, tém  Ř0 let ode dne výbuchu 

reaktoru, proto se dává obrovská d ležitost na ponaučení z této chyby.  
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9 SHRNUTÍ VÝZKUMU 

Na základ  získaných informací jsem byl schopen identifikovat dostupné síly a prost edky, 

které jsou využitelné pro likvidaci havárie jadern  energetického za ízení, a mohu tedy íci, 

že došlo ke spln ní hlavního cíle práce. V p edkládané podkapitole pro up esn ní uvádím 

zhodnocení sil a prost edk , včetn  zakomponovaného doporučení pro budoucí praxi.  

 

9.1 Zhodnocení sil a prost edk  a doporučení pro praxi 

V této kapitole se pokusím zhodnotit současný stav sil a prost edk  vybraných složek  

a p edložit n kolik návrh  na zlepšení současné situace. 

V současné dob  lze vid t nápravu let minulých, kdy se pro složky IZS snižovaly kapitály, 

a tak nebylo možné zabránit stárnutí techniky a materiálu. Jelikož stále platí pravidlo,  

že jedna koruna do prevence se rovná t em korunám vydaných na likvidaci následk , je to 

logickým krokem nemluv  o ohrožení zdraví a života obyvatel. 

Síly a prost edky ůrmády České republiky jsou zam eny primárn  na ešení úkol  a 

situací p i ochran  p ed následky zbraní hromadného ničení. Díky uvedení t chto sil a 

prost edk  do Úst edního poplachového plánu IZS jsou pln  zapojeny do radiačních 

havárií  

a proto jsou na odpovídající úrovni p ipraveny k zvládnuté t chto situací. Odpovídající 

podíl HDP pro armádu v roce Ň016 až Ň0Ň0 se má pohybovat kolem 1,4 %, kde se počítá 

s mírným zvýšením ve srovnání s p edchozími roky. Samoz ejm  díky zastarávání 

techniky se n které komponenty stávají st ží využitelné a p ežívají svou dobu. Je otázkou, 

zda p i dnešních společenských podmínkách, kdy se radikalizují podstatné skupiny mí ící 

do Evropy, je tato tendence dostatečná. 

Zhodnocení sil a prost edk  HZS je taktéž na velmi vysoké úrovni jelikož samotný HZS je 

na samotné špičce organizovaných skupit a to tém  na Evropské úrovni. Zkušenosti 

jednotek HZS b hem dennodenních služeb mají nezastupitelný význam pro evakuaci 

postiženého obyvatelstva, ale i technické pomoci pro likvidaci havárie JEZ. 

Díky p ílivu pen z včetn  začátku roku letošního roku došlo k modernizaci techniky, 

nákupu pot ebné výbavy a dalších prost edk . Navíc prost ednictvím pravidelného cvičení 

havárií na JEZ se spolupráce s ostatními jednotkami zlepšuje a prohlubuje se lepší souhra 

s ostatními silami a prost edky. 
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Hodnocení sil a prost edk  Policie ČR na likvidaci havárie JEZ je složité, kv li nedostatku 

prost edk  pro likvidaci jaderné havárie. V tšinu ochranných prost edk  dostávají složky 

pomocí záp jčky zprost edkované KOPIS od HZS a jsou brány jako jednotky, které 

mohou danou oblast st ežit a zabránit nelegálnímu vstupu do oblasti a zabrán ní rabování 

v oblastech evakuace. Nabízí se možnosti, kdy spolupráce s ůrmádou ČR umož uje 

dosahování pot ebných výsledk , ale p i zvýšení počtu v ZHP by m lo dojít k zabezpečení 

dané situace, ve ejného po ádku a regulace pohybu vozidel. 
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ZÁV R 

Bakalá ská práce se zabývá analýzou sil a prost edk  využitelných pro likvidaci havárie 

JEZ. 

Jaderná energetika pat í do kategorie témat, které u ve ejnosti vyvolávají pocit neznámého 

a často také nebezpečného. Domnívám se, že málokdo si uv domuje, že kontakt s 

částí vyprodukované elektrické energie máme práv  díky jadernému energetickému 

za ízení. Vzhledem k neustále zvyšující se spot eb  elektrické energie lze p edpokládat, že 

do budoucna dojde k navyšování počtu jadern  energetických za ízení a tím pádem i ke 

zvýšení hrozby fatálních selhání. Provoz jadern  energetického za ízení p edstavuje 

p ípadný zdroj ohrožení jadernou havárií a riziko, že práv  jadern  energetické za ízení se 

stane cílem teroristického útoku. Opominout nelze, ani možnost zneužití jaderného paliva. 

Z tohoto d vodu musí být v neustálé pohotovosti síly a prost edky, které by v p ípad  

pot eby m ly tuto krizi zvládnout a odvrátit, nebo alespo  zmírnit ohrožení pro civilní 

obyvatelstvo.  Jelikož v každé dob , zvlášt  té naší, platí pravidlo „být p ipraven, znamená 

p ežít“ musí být společnost p ipravena i na tuto eventuální hrozbu.  

Dle mého názoru je pot eba začít s osv tou, aby si každý uv domil, že drtivá v tšina z nás 

je konzumentem elektrické energie získané díky fungování jaderného za ízení. Ve 

společnosti koluje mnoho polopravd, mýt  a omyl , které od užívání jaderné energetiky 

neprávem odrazují.  

Po nastudování odborné literatury mohu konstatovat, že na jadernou a radiační bezpečnost 

elektráren je kladen enormn  vysoký d raz - snad žádný jiný obor lidské činnosti nemá 

v dnešní dob , tak p ísn  vymezená provozní pravidla bezpečnosti.  

Využívání jaderné energetiky pat í mezi nejperspektivn jší zp soby, jak zajistit 

energetické pot eby lidstva v současnosti, ale i výhledov  v budoucnosti. P i b žném 

provozu jadern  energetických za ízení není poškozováno životní prost edí, nevznikají 

plyny zp sobující skleníkový efekt a z ekonomického hlediska pat í jaderná energetika 

mezi nejrentabiln jší zdroje energie. I to je jeden z d vod , proč je k současné dob  

používáno 4ňř jaderných reaktor  a uvažuje se o výstavb  dalších 15ř, aby byla 

uspokojena spot eba energie ve sv t .  

Jaderná energetika je bezesporu nejvíce mediáln  probíraným zdrojem elektrické energie. 

V současném nastavení technologií je tém  vyloučené, aby došlo ke kulminaci jev ,  
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které vyvolají jadernou havárii, p esto musí být systém nastaven tak, aby byl vždy 

p ipraven i na ty nejnepravd podobn jší okamžiky a zabránil tak zbytečnému ohrožení 

obyvatelstva.  

Cílem bakalá ské práce bylo vyjmenovat, popsat a analyzovat možnosti aktuálních sil a 

prost edk  určených pro likvidaci JEZ. Jsem p esv dčen, že cíl práce byl spln n. 



UTB ve Zlín , Fakulta logistiky a krizového ízení 63 

 

10 SEZNůM POUŽITÉ LITERATURY 

Monografické publikace 

[1.]  
 

JU ÍČEK, Ludvík a Petr ROŽ ÁK. Bezpečnost, hrozby a rizika v 21. století. Vyd. 

1. Ostrava: Key Publishing, 2014, 323 s. Monografie (Key Publishing). ISBN 978-

80-7418-201-3. 

[2.]  
 

LOŠEK, Václav. Integrovaný záchranný systém. Vyd. 1. Uherské Hradišt : 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlín , Ň01ň, 7ň, Ň0 s. ISBN ř7Ř-80-7454-287-9. 

[3.]  
 

MůREŠ, Miroslav, Jaroslav, REKTO ÍK a Jan, ŠELEŠOVSKÝ. Krizový 

management: p ípadové bezpečnostní studie. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2013, 237 s. 

ISBN 978-80-86929-92-7. 

[4.]  
 

MIKA, Otakar J a Lubomír POLÍVKA. Radiační a chemické havárie. Vyd. 1. Praha: 

Policejní akademie České republiky v Praze, Ň010, 16ř s. ISBN ř7Ř-80-7251-321-5. 

[5.]  
 

PROUZů, Zden k a Ji í ŠVEC. Zásahy p i radiační mimo ádné události. 1. vyd. V 

Ostrav : Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, Ň00Ř, 1Ň5 s. Spektrum 

ĚSdružení požárního a bezpečnostního inženýrstvíě. ISBN ř7Ř-80-7385-046-3. 

[6.]  
 

PUNCH, Keith. Úspěšný návrh výzkumu. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-

7367-468-7. 
 

[7.]  
 

VILÁŠEK, Josef, Miloš, FIůLů a David, VONDRÁŠEK. Integrovaný záchranný 

systém ČR na počátku 21. století. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2014, 189 s. ISBN 978-

80-246-2477-8. 

 

Kvalifikační práce 

[8.]  
 

SNOPEK, Lukáš. Analýza sil a prost edků využitelných pro likvidaci následků 

havárie chemického za ízení. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlín , Ň015, 6ř s. ĚřŇ 

0ř5 znak ě. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/1056ň/ň44řň. Univerzita Tomáše 

Bati ve Zlín . Fakulta logistiky a krizového ízení, Ústav ochrany obyvatelstva. 

Vedoucí práce Princ, Ivan. 

 



UTB ve Zlín , Fakulta logistiky a krizového ízení 64 

 

Internetové zdroje 

[9.] ň1. pluk radiační, chemické a biologické ochrany: úvod. Http://www.cbrn-

liberec.army.cz/ [online]. b.r. [cit. 2016-05-08]. Dostupné z: http://www.cbrn-

liberec.army.cz/. 

[10.] Armáda ČR: Tanky a obrn ná technika [online]. b.r. [cit. 2016-05-08]. Dostupné z: 

http://www.acr.army.cz/technika-a-vyzbroj/tanky/obrneny-transporter-pruzkumny-

brdm-2rch-93161. 

[11.] Atominfo: V JE Temelín prob hla modernizace simulátoru [online]. b.r. [cit. 2016-

05-08]. Dostupné z: http://atominfo.cz/2015/11/v-je-temelin-probehla-modernizace-

simulatoru-pro-operatory-v-hodnote-20-milionu-korun/. 

[12.] AVEC: Produkty [online]. b.r. [cit. 2016-05-08]. Dostupné z: 

http://www.avec.cz/?ref=3&id=4&child_id=11. 

[13.] České Energetické Závody: BEZPEČNOST JADERNÝCH ELEKTRÁREN [online]. 

b.r. [cit. 2016-05-08]. Dostupné z: 

https://www.cez.cz/edee/content/file/static/encyklopedie/encyklopedie-

energetiky/03/bezpecnost_2.html. 

[14.] České Energetické Závody: Otázky a odpov di [online]. b.r. [cit. 2016-05-08]. 

Dostupné z: https://www.cez.cz/cs/pro-media/otazky-odpovedi/1.html. 

[15.] ČESKO. Úst ední poplachový plán Integrovaného záchranného systému zpracovaný 

v souladu s § 7 odst. 2 písm. cě a odst. 4 zákona č. 23ř/2000 Sb., o integrovaném 

záchranném systému a o zm n  n kterých zákonů, ve zn ní pozd jších p edpisů Stav 

k 1. zá í 2014. Ministerstvo vnitra - generální editelství Hasičského zá- chranného 

sboru České republiky Č.j. MV-102561-2/PO-IZS-2014. b.r.. 

[16.] Česko. VYHLÁŠKA Státního ú adu pro jadernou bezpečnost č. 31Ř/2002 ze dne 13. 

června 2002 o podrobnostech k zajišt ní havarijní p ipravenosti jaderných za ízení 

a pracovišť se zdroji ionizujícího zá ení a o požadavcích na obsah vnit ního 

havarijního plánu a havarijního ádu: Sbírka zákonů České republiky. 2002, částka 

116/2002 [online]. b.r. [cit. 2016-05-08]. Dostupné z: 

http://www.sujb.cz/fileadmin/sujb/docs/legislativa/vyhlasky/v318_02_zmeny.pdf. 



UTB ve Zlín , Fakulta logistiky a krizového ízení 65 

 

[17.] Česko. Zákon č. 1Ř/1řř7 Sb. ze dne 24. ledna 1řř7 o mírovém využívání jaderné 

energie a ionizujícího zá ení Ěatomový zákoně a o zm n  a dopln ní n kterých 

zákonů.: Sbírka zákonů České republiky. 1řř7, částka 5/1řř7 [online]. b.r. [cit. 

2016-05-08]. Dostupné z: 

https://www.sujb.cz/fileadmin/sujb/docs/legislativa/zakony/Atomovy_zakon_20120

1 03.pdf. 

[18.] ČESKO. Zákon č. 21ř ze dne 14. zá í 1řřř o ozbrojených silách České republiky.: 

Sbírka zákonů České republiky. 1řřř, částka ř6. [online]. b.r. [cit. 2016-05-08]. 

Dostupné z: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-219. 

[19.] ČEZ.CZ: JADERNÝ REAKTOR [online]. b.r. [cit. 2016-05-08]. Dostupné z: 

https://www.cez.cz/edee/content/microsites/nuklearni/k35.htm. 

[20.] Havarijní plány a opat ení k ochran  zdraví lidí p i radiační havárii v jaderné 

elektrárn  [online]. b.r. [cit. 2016-05-08]. Dostupné z: 

http://radiace.czweb.org/havarijni_plany.html. 

[21.] Http://cvrez.cz/: Výzkumný reaktor LVR-15 [online]. b.r. [cit. 2016-05-07]. Dostupné 

z: http://cvrez.cz/vyzkumna-infrastruktura/vyzkumny-reaktor-lvr-15/. 

[22.] HZS ČR,. Bojový ád jednotek požární ochrany- v dokumentech. hzscr.cz: 

Dekontaminace [online]. b.r. [cit. 2016-05-08]. Dostupné z: 

http://www.hzscr.cz/clanek/dekontaminace.aspx. 

[23.] HZS ČR. Bojový ád jednotek požární ochrany- v dokumentech. hzscr.cz:: 

Elektrocentrály [online]. b.r. [cit. 2016-05-09]. Dostupné z: 

http://www.hzscr.cz/clanek/prostredky-a-technika-zachranneho-utvaru-

elektrocentraly.aspx. 

[24.] HZS ČR. Bojový ád jednotek požární ochrany- v dokumentech. hzscr.cz:: Zemní 

stroje [online]. b.r. [cit. 2016-05-09]. Dostupné z: 

http://www.hzscr.cz/clanek/prostredky-a-technika-zachranneho-utvaru-technika-a-

prostredky-zemni-stroje.aspx. 

[25.] HZS ČR. Bojový ád jednotek požární ochrany- v dokumentech. hzscr.cz: © 2014 

Generální editelství Hasičského záchranného sboru ČR, všechna práva vyhrazena 



UTB ve Zlín , Fakulta logistiky a krizového ízení 66 

 

[online]. b.r. [cit. 2016-05-08]. Dostupné z: www.hzscr.cz/soubor/l-07-

dekontaminace-hasicu-pdf.aspx. 

[26.] HZS ČR. Bojový ád jednotek požární ochrany- v dokumentech. hzscr.cz: Modul I 

[online]. b.r. [cit. 2016-05-08]. Dostupné z: http://www.hzscr.cz/clanek/moduly-

studijni-texty-k-problematice-bezpecnosti.aspx. 

[27.] HZS ČR. Bojový ád jednotek požární ochrany- v dokumentech. hzscr.cz: 

Organizační pokyn k p íprav  a provedení cvičení ZÓNA 2015 [online]. b.r. [cit. 

2016-05-08]. Dostupné z: http://www.hzscr.cz/clanek/krizove-rizeni-a-cnp-cviceni-

organu-krizoveho-rizeni-cviceni-organu-krizoveho-

rizeni.aspx?q=Y2hudW09NA%3D%3D. 

[28.] HZS ČR. Bojový řád jednotek požární ochrany- v dokumentech. hzscr.cz:: 

Zemní stroje [online]. [cit. 2016-05-09]: Záchranné roty Záchranného útvaru 

HZS ČR [online]. [cit. 2016-05-09]. Dostupné z: 

http://www.hzscr.cz/clanek/zachranne-roty-zachranneho-utvaru-hzs-

cr.aspx?q=Y2hudW09MQ%3d%3d 
 

[29.] HZS ČR: Integrovaný záchranný systém [online]. b.r. [cit. 2016-05-08]. Dostupné z: 

http://www.hzscr.cz/clanek/integrovany-zachranny-system.aspx. 

[30.] INTERNETOVÝ SKANZEN BOJOVÉ TECHNIKY: chemický průzkumný automobil, 

AČR [online]. b.r. [cit. 2016-05-08]. Dostupné z: 

http://www.brigadyr.net/pozemni_technika/armada_detem_a_mladezi_vypich_06/la

ndrover_130_rch/landrover_130_rch.htm. 

[31.] Jaderné havárie: Radiačni havárie jaderných energetických za ízení [online]. b.r. 

[cit. 2016-05-08]. Dostupné z: http://jadernehavarie.webz.cz/?page=index6. 

[32.] Ministerstvo obrany ČR,Chem 1-6.: Činnost jednotek radiačního a chemického 

průzkumu. Praha. 2009. 

[33.] Národní zpráva České republiky k havarijní p ipravenosti a odezv  [online]. b.r. [cit. 

2016-04-04]. Dostupné z: 

https://www.sujb.cz/fileadmin/sujb/docs/zpravy/narodni_zpravy/Zprava_EPR_final_

cz.pdf. 



UTB ve Zlín , Fakulta logistiky a krizového ízení 67 

 

[34.] OBČANSKÁ BEZPEČNOSTNÍ KOMISE P I JADERNÉ ELEKTRÁRN  

DUKOVANY: Aktuality [online]. b.r. [cit. 2016-05-08]. Dostupné z: 

http://www.obkjedu.cz/aktuality/odolnost-a-bezpecnost-dukovan-posililo-12-

novych-obrich-ventilatoru/#. 

[35.] Policie ČR: Vybavení jednotky pro ochranu JE Dukovany [online]. b.r. [cit. 2016-05-

08]. Dostupné z: http://www.policie.cz/clanek/vybaveni-jednotky-pro-ochranu-je-

dukovany.aspx. 

[36.] Portál krizového ízení HZS JmK: Radiační nehoda a havárie [online]. b.r. [cit. 

2016-05-07]. Dostupné z: http://krizport.firebrno.cz/plany-havarijni/a2-14-radiacni-

nehoda-a-havarie. 

[37.] Portál krizového ízení: Rady pro občany - radiační havárie [online]. b.r. [cit. 2016-

05-08]. Dostupné z: http://krizport.firebrno.cz/navody/radiacni-

balicek?highlightWords=jadern%C3%A1+hav%C3%A1rie. 

[38.] Pozary.cz: Hasiči Jaderné elektrárny Temelín již letos p ekročili p tistovku zásahů, 

vyjížd li i mimo areál elektrárny [online]. b.r. [cit. 2016-05-08]. Dostupné z: 

http://www.pozary.cz/clanek/72224-hasici-jaderne-elektrarny-temelin-jiz-letos-

prekrocili-petistovku-zasahu-vyjizdeli-i-mimo-areal-elektrarny. 

[39.] P írodní radioaktivita. Státní ú ad pro jadernou bezpečnost [online]. b.r. [cit. 2016-

04-04]. Dostupné z: http://www. suro. cz/cz/prirodnioz. 

[40.] P ÍRUČKA PRO OCHRANU OBYVATEL V P ÍPAD  RADIAČNÍ HAVÁRIE JE 

DUKOVANY PRO OBDOBÍ 2014-2015 [online]. b.r. [cit. 2016-05-08]. Dostupné z: 

https://www.cez.cz/edee/content/file/energie-a-zivotni-

prostredi/dukovany/hav_prirucka_edu14_15w.pdf. 

[41.] Pustapolom: Co je to IZS: [online]. b.r. [cit. 2016-05-08]. Dostupné z: 

http://pustapolom.cz/hasici/index.php?option=com_content&task=view&id=60&Ite

mid=119. 

[42.] Radiační monitorovací síť. In: Státní ú ad pro jadernou bezpečnost [online]. b.r. [cit. 

2016-02-25]. Dostupné z: https://www.sujb.cz/havarijni-pripravenost/radiacni-

monitorovaci-sit-rms/radiacni-monitorovaci-sit/. 



UTB ve Zlín , Fakulta logistiky a krizového ízení 68 

 

[43.] Radiační nehoda a havárie. Portál krizového ízení [online]. b.r. [cit. 2016-05-07]. 

Dostupné z: http://krizport.firebrno.cz/plany-havarijni/a2-14-radiacni-nehoda-a-

havarie. 

[44.] Státní ú ad pro jadernou bezpečnost [online]. b.r. [cit. 2016-03-24]. Dostupné z: 

https://www.sujb.cz/jaderna-bezpecnost/jaderna-zarizeni/jaderna-zarizeni-v-cr/. 

[45.] Státní ú ad pro jadernou bezpečnost: Úvod [online]. b.r. [cit. 2016-05-08]. Dostupné 

z: https://www.sujb.cz/o-sujb/uvod/. 

[46.] Státní ústav radiační ochrany: Informace o funkci a organizaci RMS [online]. b.r. 

[cit. 2016-05-08]. Dostupné z: https://www.suro.cz/cz/rms. 

[47.] Státní ústav radiační ochrany: Radiační havárie [online]. b.r. [cit. 2016-05-08]. 

Dostupné z: https://www.suro.cz/cz/radiacni-ochrana/radiacni-havarie. 

[48.] Stupnice INES. Státní ú ad pro jadernou bezpečnost [online]. b.r. [cit. 2016-03-25]. 

Dostupné z: https://www.sujb.cz/jaderna-bezpecnost/ines/stupnice-ines/. 

[49.] Školní reaktor VR-1: Popis reaktoru [online]. b.r. [cit. 2016-05-07]. Dostupné z: 

http://www.reaktorvr1.eu/popis.php. 

[50.] The chernobyl gallery: Sarcophagus [online]. 2016 [cit. 2016-05-08]. Dostupné z: 

http://chernobylgallery.com/chernobyl-disaster/sarcophagus/. 

[51.] Vrtulník: Provoz vrtulníků u policie v Česku [online]. b.r. [cit. 2016-05-08]. 

Dostupné z: http://www.vrtulnik.cz/police/policie5.htm. 

[52.] Zajišt ní havarijní p ipravenosti. ČEZ [online]. b.r. [cit. 2016-03-25]. Dostupné z: 

https://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/jaderna-energetika/jaderne-elektrarny-

cez/ete/technologie-a-zabezpeceni/10.html. 

[53.] Zákon Česko. Ústavní zákon 110/1řřŘ Sb. ze dne 22. dubna 1řřŘ o bezpečnosti 

České republiky: Sbírka zákonů České republiky. 1řřŘ, částka 3ř/1řřŘ [online]. b.r. 

[cit. 2016-05-08]. Dostupné z: 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonStruct.jsp?idBiblio=46612&nr=110~2F1998&

r. 

[54.] Zákony pro lidi: P edpis č. 23ř/2000 Sb. Zákon o integrovaném záchranném 



UTB ve Zlín , Fakulta logistiky a krizového ízení 69 

 

systému a o zm n  n kterých zákonů [online]. b.r. [cit. 2016-05-08]. Dostupné z: 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-239. 

 

 



UTB ve Zlín , Fakulta logistiky a krizového ízení 70 

 

11 CITACE Z UVEDENÉ LITERATURY 
 

(1) P írodní radioaktivita. Státní ú ad pro jadernou bezpečnost [online]. b.r. [cit. 2016-

04-04]. Dostupné z: http://www. suro. cz/cz/prirodnioz. 

(2) Jaderné havárie: Radiačni havárie jaderných energetických za ízení [online]. b.r. 

[cit. 2016-05-08]. Dostupné z: http://jadernehavarie.webz.cz/?page=index6. 

(3) Státní ústav radiační ochrany: Radiační havárie [online]. b.r. [cit. 2016-05-08]. 

Dostupné z: https://www.suro.cz/cz/radiacni-ochrana/radiacni-havarie. 

(4) Zákony pro lidi: P edpis č. 23ř/2000 Sb. Zákon o integrovaném záchranném 

systému a o zm n  n kterých zákonů [online]. b.r. [cit. 2016-05-08]. Dostupné z: 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-239. 

(5) HZS ČR. Bojový ád jednotek požární ochrany- v dokumentech. hzscr.cz: © 2014 

Generální editelství Hasičského záchranného sboru ČR, všechna práva vyhrazena 

[online]. b.r. [cit. 2016-05-08]. Dostupné z: www.hzscr.cz/soubor/l-07-

dekontaminace-hasicu-pdf.aspx. 

(6) ČEZ.CZ: JADERNÝ REAKTOR [online]. b.r. [cit. 2016-05-08]. Dostupné z: 

https://www.cez.cz/edee/content/microsites/nuklearni/k35.htm. 

(7) Státní ústav radiační ochrany: Informace o funkci a organizaci RMS [online]. b.r. 

[cit. 2016-05-08]. Dostupné z: https://www.suro.cz/cz/rms. 

(8) P edpis č. 23ř/2000 Sb. Zákon o integrovaném záchranném systému a o zm n  

n kterých zákonů. In: . b.r.. 

(9) Zákon Česko. Ústavní zákon 110/1řřŘ Sb. ze dne 22. dubna 1řřŘ o bezpečnosti 

České republiky: Sbírka zákonů České republiky. 1řřŘ, částka 3ř/1řřŘ [online]. b.r. 

[cit. 2016-05-08]. Dostupné z: 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonStruct.jsp?idBiblio=46612&nr=110~2F1998&

r. 

(10) Česko. Zákon č. 1Ř/1řř7 Sb. ze dne 24. ledna 1řř7 o mírovém využívání jaderné 

energie a ionizujícího zá ení Ěatomový zákoně a o zm n  a dopln ní n kterých 

zákonů.: Sbírka zákonů České republiky. 1řř7, částka 5/1řř7 [online]. b.r. [cit. 



UTB ve Zlín , Fakulta logistiky a krizového ízení 71 

 

2016-05-08]. Dostupné z: 

https://www.sujb.cz/fileadmin/sujb/docs/legislativa/zakony/Atomovy_zakon_20120

1 03.pdf. 

(11) Česko. VYHLÁŠKA Státního ú adu pro jadernou bezpečnost č. 31Ř/2002 ze dne 13. 

června 2002 o podrobnostech k zajišt ní havarijní p ipravenosti jaderných za ízení 

a pracovišť se zdroji ionizujícího zá ení a o požadavcích na obsah vnit ního 

havarijního plánu a havarijního ádu: Sbírka zákonů České republiky. 2002, částka 

116/2002 [online]. b.r. [cit. 2016-05-08]. Dostupné z: 

http://www.sujb.cz/fileadmin/sujb/docs/legislativa/vyhlasky/v318_02_zmeny.pdf. 

(12) Stupnice INES. Státní ú ad pro jadernou bezpečnost [online]. b.r. [cit. 2016-03-25]. 

Dostupné z: https://www.sujb.cz/jaderna-bezpecnost/ines/stupnice-ines/. 

(13) JU ÍČEK, Ludvík a Petr ROŽ ÁK. Bezpečnost, hrozby a rizika v 21. století. Vyd. 

1. Ostrava: Key Publishing, 2014, 323 s. Monografie (Key Publishing). ISBN 978-

80-7418-201-3. 

(14) Zajišt ní havarijní p ipravenosti. ČEZ [online]. b.r. [cit. 2016-03-25]. Dostupné z: 

https://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/jaderna-energetika/jaderne-elektrarny-

cez/ete/technologie-a-zabezpeceni/10.html. 

(15) Národní zpráva České republiky k havarijní p ipravenosti a odezv  [online]. b.r. [cit. 

2016-04-04]. Dostupné z: 

https://www.sujb.cz/fileadmin/sujb/docs/zpravy/narodni_zpravy/Zprava_EPR_final_

cz.pdf. 

(16) Portál krizového ízení: Rady pro občany - radiační havárie [online]. b.r. [cit. 2016-

05-08]. Dostupné z: http://krizport.firebrno.cz/navody/radiacni-

balicek?highlightWords=jadern%C3%A1+hav%C3%A1rie. 

(17) České Energetické Závody: BEZPEČNOST JADERNÝCH ELEKTRÁREN [online]. 

b.r. [cit. 2016-05-08]. Dostupné z: 

https://www.cez.cz/edee/content/file/static/encyklopedie/encyklopedie-

energetiky/03/bezpecnost_2.html. 

(18) České Energetické Závody: Otázky a odpov di [online]. b.r. [cit. 2016-05-08]. 



UTB ve Zlín , Fakulta logistiky a krizového ízení 72 

 

Dostupné z: https://www.cez.cz/cs/pro-media/otazky-odpovedi/1.html. 

(19) Atominfo: V JE Temelín prob hla modernizace simulátoru [online]. b.r. [cit. 2016-

05-08]. Dostupné z: http://atominfo.cz/2015/11/v-je-temelin-probehla-modernizace-

simulatoru-pro-operatory-v-hodnote-20-milionu-korun/. 

(20) MIKA, Otakar J a Lubomír POLÍVKA. Radiační a chemické havárie. Vyd. 1. Praha: 

Policejní akademie České republiky v Praze, Ň010, 16ř s. ISBN ř7Ř-80-7251-321-5. 

(21) MůREŠ, Miroslav, Jaroslav REKTO ÍK a Jan ŠELEŠOVSKÝ. Krizový 

management: p ípadové bezpečnostní studie. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2013, 237 s. 

ISBN 978-80-86929-92-7. 

(22) Státní ú ad pro jadernou bezpečnost [online]. b.r. [cit. 2016-03-24]. Dostupné z: 

https://www.sujb.cz/jaderna-bezpecnost/jaderna-zarizeni/jaderna-zarizeni-v-cr/. 

.(23) P ÍRUČKA PRO OCHRANU OBYVATEL V P ÍPAD  RADIAČNÍ HAVÁRIE JE 

DUKOVANY PRO OBDOBÍ 2014-2015 [online]. b.r. [cit. 2016-05-08]. Dostupné z: 

https://www.cez.cz/edee/content/file/energie-a-zivotni-

prostredi/dukovany/hav_prirucka_edu14_15w.pdf. 

(24) PROUZů, Zden k a Ji í ŠVEC. Zásahy p i radiační mimo ádné události. 1. vyd. V 

Ostrav : Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, Ň00Ř, 1Ň5 s. Spektrum 

ĚSdružení požárního a bezpečnostního inženýrstvíě. ISBN ř7Ř-80-7385-046-3. 

(25) Portál krizového ízení HZS JmK: Radiační nehoda a havárie [online]. b.r. [cit. 

2016-05-07]. Dostupné z: http://krizport.firebrno.cz/plany-havarijni/a2-14-radiacni-

nehoda-a-havarie. 

(26) Http://cvrez.cz/: Výzkumný reaktor LVR-15 [online]. b.r. [cit. 2016-05-07]. Dostupné 

z: http://cvrez.cz/vyzkumna-infrastruktura/vyzkumny-reaktor-lvr-15/. 

(27) Školní reaktor VR-1: Popis reaktoru [online]. b.r. [cit. 2016-05-07]. Dostupné z: 

http://www.reaktorvr1.eu/popis.php. 

(28) Státní ú ad pro jadernou bezpečnost: Úvod [online]. b.r. [cit. 2016-05-08]. Dostupné 

z: https://www.sujb.cz/o-sujb/uvod/. 

(29) Radiační monitorovací síť. In: Státní ú ad pro jadernou bezpečnost [online]. b.r. [cit. 



UTB ve Zlín , Fakulta logistiky a krizového ízení 73 

 

2016-02-25]. Dostupné z: https://www.sujb.cz/havarijni-pripravenost/radiacni-

monitorovaci-sit-rms/radiacni-monitorovaci-sit/. 

(30) Radiační nehoda a havárie. Portál krizového ízení [online]. b.r. [cit. 2016-05-07]. 

Dostupné z: http://krizport.firebrno.cz/plany-havarijni/a2-14-radiacni-nehoda-a-

havarie. 

(31) Havarijní plány a opat ení k ochran  zdraví lidí p i radiační havárii v jaderné 

elektrárn  [online]. b.r. [cit. 2016-05-08]. Dostupné z: 

http://radiace.czweb.org/havarijni_plany.html. 

(32) HZS ČR: Integrovaný záchranný systém [online]. b.r. [cit. 2016-05-08]. Dostupné z: 

http://www.hzscr.cz/clanek/integrovany-zachranny-system.aspx. 

(33) LOŠEK, Václav. Integrovaný záchranný systém. Vyd. 1. Uherské Hradišt : 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlín , Ň01ň, 7ň, Ň0 s. ISBN ř7Ř-80-7454-287-9. 

(34) VILÁŠEK, Josef, Miloš FIůLů a David VONDRÁŠEK. Integrovaný záchranný 

systém ČR na počátku 21. století. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2014, 189 s. ISBN 978-

80-246-2477-8. 

(35) Pustapolom: Co je to IZS: [online]. b.r. [cit. 2016-05-08]. Dostupné z: 

http://pustapolom.cz/hasici/index.php?option=com_content&task=view&id=60&Ite

mid=119. 

(36) HZS ČR. Bojový ád jednotek požární ochrany- v dokumentech. hzscr.cz: Modul I 

[online]. b.r. [cit. 2016-05-08]. Dostupné z: http://www.hzscr.cz/clanek/moduly-

studijni-texty-k-problematice-bezpecnosti.aspx. 

(37) SNOPEK, Lukáš. Analýza sil a prost edků využitelných pro likvidaci následků 

havárie chemického za ízení. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlín , Ň015, 6ř s. ĚřŇ 

0ř5 znak ě. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/1056ň/ň44řň. Univerzita Tomáše 

Bati ve Zlín . Fakulta logistiky a krizového ízení, Ústav ochrany obyvatelstva. 

Vedoucí práce Princ, Ivan. 

(38) ČESKO. Úst ední poplachový plán Integrovaného záchranného systému zpracovaný 

v souladu s § 7 odst. 2 písm. cě a odst. 4 zákona č. 23ř/2000 Sb., o integrovaném 

záchranném systému a o zm n  n kterých zákonů, ve zn ní pozd jších p edpisů Stav 



UTB ve Zlín , Fakulta logistiky a krizového ízení 74 

 

k 1. zá í 2014. Ministerstvo vnitra - generální editelství Hasičského zá- chranného 

sboru České republiky Č.j. MV-102561-2/PO-IZS-2014. b.r.. 

(39) AVEC: Produkty [online]. b.r. [cit. 2016-05-08]. Dostupné z: 

http://www.avec.cz/?ref=3&id=4&child_id=11. 

(40) Vrtulník: Provoz vrtulníků u policie v Česku [online]. b.r. [cit. 2016-05-08]. 

Dostupné z: http://www.vrtulnik.cz/police/policie5.htm. 

(41) Policie ČR: Vybavení jednotky pro ochranu JE Dukovany [online]. b.r. [cit. 2016-05-

08]. Dostupné z: http://www.policie.cz/clanek/vybaveni-jednotky-pro-ochranu-je-

dukovany.aspx. 

(42) ČESKO. Zákon č. 21ř ze dne 14. zá í 1řřř o ozbrojených silách České republiky.: 

Sbírka zákonů České republiky. 1řřř, částka ř6. [online]. b.r. [cit. 2016-05-08]. 

Dostupné z: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-219. 

(43) Ministerstvo obrany ČR,Chem 1-6.: Činnost jednotek radiačního a chemického 

průzkumu. Praha. 2009. 

(44) Armáda ČR: Tanky a obrn ná technika [online]. b.r. [cit. 2016-05-08]. Dostupné z: 

http://www.acr.army.cz/technika-a-vyzbroj/tanky/obrneny-transporter-pruzkumny-

brdm-2rch-93161. 

(45) INTERNETOVÝ SKANZEN BOJOVÉ TECHNIKY: chemický průzkumný automobil, 

AČR [online]. b.r. [cit. 2016-05-08]. Dostupné z: 

http://www.brigadyr.net/pozemni_technika/armada_detem_a_mladezi_vypich_06/la

ndrover_130_rch/landrover_130_rch.htm. 

(46) ň1. pluk radiační, chemické a biologické ochrany: úvod. Http://www.cbrn-

liberec.army.cz/ [online]. b.r. [cit. 2016-05-08]. Dostupné z: http://www.cbrn-

liberec.army.cz/. 

(47) Pozary.cz: Hasiči Jaderné elektrárny Temelín již letos p ekročili p tistovku zásahů, 

vyjížd li i mimo areál elektrárny [online]. b.r. [cit. 2016-05-08]. Dostupné z: 

http://www.pozary.cz/clanek/72224-hasici-jaderne-elektrarny-temelin-jiz-letos-

prekrocili-petistovku-zasahu-vyjizdeli-i-mimo-areal-elektrarny. 



UTB ve Zlín , Fakulta logistiky a krizového ízení 75 

 

(48) HZS ČR. Bojový ád jednotek požární ochrany- v dokumentech. hzscr.cz:: Zemní 

stroje [online]. b.r. [cit. 2016-05-09]. Dostupné z: 

http://www.hzscr.cz/clanek/prostredky-a-technika-zachranneho-utvaru-technika-a-

prostredky-zemni-stroje.aspx. 

(49) HZS ČR. Bojový ád jednotek požární ochrany- v dokumentech. hzscr.cz:: 

Elektrocentrály [online]. b.r. [cit. 2016-05-09]. Dostupné z: 

http://www.hzscr.cz/clanek/prostredky-a-technika-zachranneho-utvaru-

elektrocentraly.aspx. 

(50) HZS ČR,. Bojový ád jednotek požární ochrany- v dokumentech. hzscr.cz: 

Dekontaminace [online]. b.r. [cit. 2016-05-08]. Dostupné z: 

http://www.hzscr.cz/clanek/dekontaminace.aspx 

(51) HZS ČR. Bojový ád jednotek požární ochrany- v dokumentech. hzscr.cz: 

Organizační pokyn k p íprav  a provedení cvičení ZÓNA 2015 [online]. b.r. [cit. 

2016-05-08]. Dostupné z: http://www.hzscr.cz/clanek/krizove-rizeni-a-cnp-cviceni-

organu-krizoveho-rizeni-cviceni-organu-krizoveho-

rizeni.aspx?q=Y2hudW09NA%3D%3D. 

(52) OBČANSKÁ BEZPEČNOSTNÍ KOMISE P I JADERNÉ ELEKTRÁRN  

DUKOVANY: Aktuality [online]. b.r. [cit. 2016-05-08]. Dostupné z: 

http://www.obkjedu.cz/aktuality/odolnost-a-bezpecnost-dukovan-posililo-12-

novych-obrich-ventilatoru/#. 

(53) The chernobyl gallery: Sarcophagus [online]. 2016 [cit. 2016-05-08]. Dostupné z: 

http://chernobylgallery.com/chernobyl-disaster/sarcophagus/. 

(54) HZS ČR. Bojový řád jednotek požární ochrany- v dokumentech. hzscr.cz:: 

Zemní stroje [online]. [cit. 2016-05-09]: Záchranné roty Záchranného útvaru 

HZS ČR [online]. [cit. 2016-05-09]. Dostupné z: 

http://www.hzscr.cz/clanek/zachranne-roty-zachranneho-utvaru-hzs-

cr.aspx?q=Y2hudW09MQ%3d%3d 
 

  

 

 

http://www.obkjedu.cz/aktuality/odolnost-a-bezpecnost-dukovan-posililo-12-novych-obrich-ventilatoru/
http://www.obkjedu.cz/aktuality/odolnost-a-bezpecnost-dukovan-posililo-12-novych-obrich-ventilatoru/
http://chernobylgallery.com/chernobyl-disaster/sarcophagus/


UTB ve Zlín , Fakulta logistiky a krizového ízení 76 

 

SEZNůM POUŽITÝCH SYMBOL  ů ZKRůTEK 

HDP  Hrubý domácí produkt 

HZS ČR  Hasičský záchranný sbor ČR 

IZS  Integrovaný záchranný systém 

JEZ  Jadern  energetické za ízení 

MU  Mimo ádná událost 

OPIS  Operační informační st edisko 

KOPIS  Krajské operační informační st edisko 

RMS  Radiační a monitorovací síť 

SÚJB  Státní ú ad pro jadernou bezpečnost 

VVER  Vodou chlazené, Vodou moderované Energetické Reaktory 

VVER  Vodo-vodní energetický reaktor 

ZHP  Zóna havarijního plánování 

31 brchbo  ň1. brigáda radiační, chemické a biologické ochrany 
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