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 Cíl metodiky 

Cílem této metodiky je stanovit postupy a kompetence pro činnost sítě včasného zjištění 

(SVZ) jako součásti monitorování radiační situace na území ČR. 

Metodika se vztahuje k tabulce č. 2 a 3 a k tabulce č. 5 a 6 přílohy č. 3 vyhlášky [12] a je 

určena pro:  

 činnost měřicích míst (MM) při měření příkonu prostorového dávkového ekvivalentu 

(PPDE), 

 činnost při přenosu naměřených hodnot z MM do datového střediska do programového 

prostředku „Monitorování radiační situace“ (dále jen MonRaS) na pracoviště řídící 

činnost SVZ (hlavní na SÚJB i záložní na SÚRO),  

 činnost datového střediska při řízení činnosti SVZ,  

 činnost styčného místa (SM) SÚRO, 

a to jak v režimu normálního, tak havarijního monitorování v teritoriální a lokální síti. 

 

 

 Úvod 

 Radiační situace na území ČR je zjišťována pravidelným a nepřetržitým 

monitorováním. Právní rámec pro systém radiační ochrany v ČR, včetně systému 

monitorování radiační situace na území ČR, vytváří Atomový zákon [10]. Zákon jednak 

vymezuje základní náležitosti radiačního monitorování, jednak určuje subjekty, které se na 

něm podílejí. 

 Data z monitorování radiační situace slouží pro hodnocení radiační situace, pro 

potřeby sledování a posuzování stavu ozáření a, v případě radiační havárie, pro rozhodování o 

opatřeních vedoucích ke snížení nebo odvrácení ozáření osob (a životního prostředí). 

Ukládání, zpracování a zveřejňování výsledků z monitorování radiační situace je realizováno 

prostřednictvím MonRaS. 

 Měření prováděná na stanovených MM nepřetržitě (kontinuálně) měřicími prostředky 

SVZ slouží pro rychlé zjištění odchylek od dlouhodobého průměru jednoho ze základních 

parametrů pro hodnocení radiační situace, tj. PPDE.  

 Aktuální data ze SVZ jsou zpracovávána centrálně, předávána do datového střediska 

(na pracoviště řídící činnost SVZ) a pomocí MonRaS průběžně zveřejňována na internetové 

stránce Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) – www.sujb.cz, záložka Monitorování 

radiační situace.  

  

 Na území ČR je celkem 169 měřicích míst SVZ, z toho 71 měřicích míst teritoriální 

sítě umístěných na pracovištích SÚJB (9 měřicích míst), SÚRO (1 měřicí místo), ČHMÚ (38 

měřicích míst), HZS ČR (7 měřicích míst), AČR (16 měřicích míst). V okolí jaderných 

elektráren Dukovany a Temelín je teritoriální SVZ doplněna lokální sítí teledozimetrického 

systému (TDS; celkem 98 měřicích míst), které v případě JE Temelín tvoří 24 měřicích míst 

na hranici areálu JE Temelín, tzv. TDS1, 7 měřicích míst ve vzdálenosti do 5 km od JE, tzv. 

TDS2 a 16 měřicích míst v sídelních jednotkách ve vzdálenosti do 13 km v okolí JE Temelín, 

tzv. TDS3. V případě JE Dukovany TDS1 tvoří 27 měřicích míst na hranici areálu JE, TDS2 – 

8 měřicích míst a TDS3 – 16 měřicích míst v sídelních jednotkách v okolí JE Dukovany do 

vzdálenosti 20 km. 
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Rozložení měřicích míst SVZ na území ČR ukazuje Obrázek 1. 

 Všechna MM SVZ používají stejnou základní metodu měření, provoz je zajišťován 

různými organizacemi (SÚJB, ČHMÚ, AČR, ČEZ). Liší se pouze SW vybavení pro 

komunikaci s měřicím zařízením a pro přenos dat a dále způsoby přenosu dat (podrobný popis 

viz příslušné přílohy P1 - P6). Některá MM k monitorované veličině (PPDE) poskytují 

doplňkové informace např. meteorologické údaje za určený časový interval.   

 

Obrázek 1: Síť včasného zjištění (včetně měřicích míst TDS ETE a EDU) 

 

  



Název 

metodiky: 

Metodika sítě včasného zjištění 

Činnost sítě včasného zjištění jako součásti monitorování radiační 

situace prostřednictvím monitorovacích sítí 

SÚRO v. v. i. 

6/49 

Název 

projektu: 

Mobilní a stacionární radiační monitorovací systémy nové generace 

pro radiační monitorovací sítě 
1. 1. 2020 

 

 

 

 Pojmy, zkratky a symboly 

 

3.1 Dozimetrické pojmy 

 

Dávkový ekvivalent (H) - součin absorbované dávky v určitém bodě tkáně a jakostního 

faktoru Q, vyjadřujícího rozdílnou biologickou účinnost různých druhů ionizujícího záření (§ 

2 vyhlášky [11]). Jakostní faktor stanoví příloha č. 2 vyhlášky [11]. 

 

Prostorový dávkový ekvivalent (PDE) - dávkový ekvivalent vytvořený rozšířeným a 

usměrněným polem záření v hloubce d = 10 mm v kouli ICRU na poloměru směřujícím proti 

směru uspořádání pole (§ 2 vyhlášky [11]). 

 

Příkon prostorového dávkového ekvivalentu (PPDE) - prostorový dávkový ekvivalent za 

jednotku času.  

 

Jednotky měřených veličin používaných měřicích zařízení: 

Sievert (Sv) –  název pro jednotku dávkového ekvivalentu; 1 Sv = 1 J.kg-1. 

Gray (Gy) – název pro jednotku absorbované dávky; 1Gy = 1 J.kg-1; (náhradní měřicí zařízení 

DC3E-98).  

 

Tab. 1 : Veličiny a jednotky používané v SVZ 

Veličina Jednotky používané v SVZ 

Název/Zkratka Název Značka 

Dávkový ekvivalent / H sievert Sv 

Prostorový dávkový ekvivalent / PDE sievert Sv 

Příkon prostorového dávkového  

ekvivalentu / PPDE 
sievert/hodinu Sv.h-1 

 

3.2 Zkratky a symboly 

 

AČR  Armáda České republiky 

AIM  automatický imisní monitoring ČHMÚ 

ČEZ  České energetické závody, a.s. 

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 

ČR  Česká republika 

EDU  jaderná elektrárna Dukovany 

ETE  jaderná elektrárna Temelín 

EURDEP EUropean Radioactivity Data Exchange Platform (síť pro výměnu dat 

z monitorování radiační situace mezi většinou evropských zemí) 

GDPR Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679  

GPRS  General Packet Radio Service (typ přenosu dat v mobilních sítích) 

GSM  globální systém pro mobilní komunikaci 

HZS  Hasičský záchranný sbor 

HW   hardware 

ICRU   International Commission on Radiation Units and Measurements 
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IRIX  International Radiological Information Exchange (formát určený k usnadnění 

internetové výměny informací a údajů mezi organizacemi, které reagují na 

RMU) 

IU monitorovací úroveň tj. předdefinovaná hodnota, se kterou se porovnává 

naměřená hodnota PPDE; 1. IU (tj. vyšetřovací úroveň) je nastavena na horní 

mez obvykle se vyskytujících veličin PPDE v daném MM; 2. IU (tj. zásahová 

úroveň) je pro všechna MM nastavena na 500 nSv/hod) 

JE  jaderná elektrárna 

KŘ  krizové řízení 

KŠ  krizový štáb 

LAN  Local Area Network (lokální počítačová síť) 

MM  měřicí místo 

MonRaS programový prostředek pracoviště řídícího činnost SVZ (Monitorování  

  Radiační Situace) 

PC  počítač 

PPDE  příkon prostorového dávkového ekvivalentu 

RA  radioaktivní 

RC  regionální centrum SÚJB 

RMU  radiační mimořádná událost 

SFTP  Secure File Transfer Protocol (protokol pro bezpečný přenos dat mezi počítači 

pomocí počítačové sítě) 

SM  styčné místo 

SMS  Short message service (krátká textová zpráva) 

SÚRO  Státní ústav radiační ochrany, v.v.i. 

SÚJB  Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

SVZ  Síť včasného zjištění 

SW  software 

SYNOP základní datová zpráva používaná pro přenos a mezinárodní výměnu informací 

v hodinových intervalech v síti meteorologických stanic 

TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocol 

TDS  teledozimetrický systém 

ÚARMS ústředí armádní radiační monitorovací sítě 

UPS  Uninterruptible Power Supply (zařízení, které jistí přísun elektrické energie do 

 přístrojů, které nesmí být neočekávaně vypnuty či odpojeny) 

USB  univerzální sériová sběrnice (konektor pro připojení periferií a doplňků k PC, 

mobilnímu telefonu, tabletu a dalším zařízením) 

VDMI  vnitřní dokumentace SÚJB – metodická instrukce 

VDI   vnitřní dokumentace SÚJB – instrukce (nově nahrazuje VDMI) 

VDS  vnitřní dokumentace SÚJB – směrnice 

VS  vedoucí směny 

WAN  Wide Area Network (rozsáhlá počítačová síť) 

WLAN Wireless local-area network (počítačová bezdrátová síť) 

WPS  WiFi Protected Setup (technologie, která umožňuje bezpečné nastavení a 

připojení bezdrátové sítě)  
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 Popis SVZ 

  

SVZ je základním systémem pro průběžné sledování radiační situace. Cílem měření je 

zaregistrování odchylek sledované veličiny PPDE od hodnot přírodního pozadí. Při 

překročení monitorovacích úrovní je tento stav signalizován a příslušné subjekty jsou 

informovány. 

 

SVZ musí zajistit:  

 pokrytí celého území státu MM, přitom hustota a rozložení MM musí zajistit detekci 

případného úniku radionuklidů do životního prostředí, 

 průběžné provádění měření sledované veličiny na MM, včetně ukládání naměřených 

hodnot na MM, 

 průběžné předávání naměřených hodnot z MM na pracoviště řídící činnost SVZ (do 

datového střediska), 

 průběžné ukládání, zpracování a prezentaci výsledků monitorování na pracovišti řídícím 

činnost SVZ, 

 průběžné vyhodnocování výsledků monitorování na pracovišti řídícím činnost SVZ a 

předávání informací o naměřených hodnotách, převyšujících zvolené úrovně pro 

signalizaci, příslušným subjektům. 

 

 Pro zajištění spolehlivé funkce SVZ je dále nutno zajistit průběžné sledování a ověřování 

funkčnosti celé SVZ, od MM až po pracoviště řídící činnost SVZ (datové středisko), včetně 

předávání informací získávaných pomocí SVZ příslušným subjektům zapojeným do systému 

zvládání radiačních mimořádných událostí, a včasné operativní řešení případných zjištěných 

problémů. 

 

Rozložení MM SVZ na sledovaném území:  

 pro teritoriální pokrytí je optimálně rovnoměrné, se vzájemným odstupem jednotlivých 

měřicích míst ne větším než několik desítek kilometrů, se zabezpečením pokrytí velkých 

populačních center, 

 pokrytí okolí jaderných elektráren zajišťují lokální sítě, 

 bere v úvahu i pokrytí částí území, kde nelze vyloučit vliv jaderných elektráren ležících 

mimo sledované území (tj. za hranicemi ČR) v případě úniku radionuklidů do životního 

prostředí. 

 

 Konkrétní umístění jednotlivých MM pak zohledňuje kromě výše uvedených zásad i 

lokální podmínky – zejména dostupnost komunikačních sítí pro přenos dat, zajištění 

elektrického napájení, zajištění fyzické ochrany MM a možnost přítomnosti obsluhy. 

 

Celkový počet MM a jejich vzájemné odstupy, stejně jako jejich konkrétní umístění, jsou 

obvykle v rámci existujících možností dány výsledkem analýzy přínosů a nákladů a jsou 

zakotveny ve smluvních vztazích s osobami podílejícími se na činnosti SVZ. 
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 Požadavky na MM SVZ 

 

Uvedené požadavky na konfiguraci, parametry měření a jeho provádění, atd. představují 

optimální variantu. Skutečný stav by se měl co nejvíce přiblížit těmto požadavkům na základě 

analýzy přínosů a nákladů, se zohledněním reálné situace a možností v daném čase a místě. 

 

5.1 Požadavky na vybavení MM 

Základní vybavení: 

 měřicí zařízení příkonu PPDE s příslušenstvím, 

 systém pro lokální ukládání výsledků měření, 

 systém pro předávání dat z MM na pracoviště řídící činnost SVZ (do datového střediska), 

 provozní dokumentace pracoviště. 

 

Další vybavení MM – podle možností provozovatele: 

 záložní měřicí zařízení – má význam, pokud je na MM přítomna obsluha, 

 systém pro měření meteorologických parametrů na MM, 

 systém pro spektrometrické měření (pro odhad radionuklidového složení měřeného úniku), 

 zobrazovací jednotka umožňující odečítání naměřených hodnot (platí pro stanice s 

přítomnosti obsluhy), 

 záložní systém pro předávání dat na pracoviště řídící činnost SVZ (do datového střediska), 

 systém vyrozumívání operátora MM. 

 

Poznámka: Technické a materiální vybavení MM viz příslušná příloha P1 - P6. 

 

5.2 Požadavky na umístění MM a jeho parametry 

Detekční jednotky měřicích zařízení by měly být umístěny: 

 ve volném rovném terénu, bez vyššího porostu, 

 na neobdělávané půdě, 

 ve výšce geometrického středu detektoru 1 metr nad zemí (v případě předpokladu 

déletrvající vysoké sněhové vrstvy v zimním období lze akceptovat i umístění detektorů ve 

větší výšce nad terénem), 

 v dostatečné vzdálenosti od budov, stromů a podobných útvarů, které by mohly stíněním 

ovlivňovat kvalitu měření (tj. obvykle se uvádí ne blíže než trojnásobek jejich výšky). 

 

Na MM musí být zajištěno: 

 elektrické napájení měřicího zařízení a systémů ukládání a předávání dat pro běžný provoz,  

 záložní elektrické napájení měřicího zařízení pro případ výpadků elektrické sítě 

s přiměřenou kapacitou 

- pro zajištění nepřetržitého měření (alespoň 24 hodin),  

- pro zajištění nepřerušeného předávání měření (alespoň 24 hodin), 

- pro zajištění uložení výsledků měření (alespoň 1 týden), 

 připojení ke komunikačním sítím pro předávání dat, pokud možno s alternativním 

komunikačním kanálem pro záložní předávání dat, 

 fyzická ochrana měřicího zařízení 

- proti nepříznivým vlivům okolního prostředí a povětrnostním podmínkám (včetně 

 úderu blesku), 
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- proti ovlivnění, poškození, zničení či odcizení,  

 možnost přítomnosti obsluhy (alespoň občasné) pro provádění kontrol funkčnosti měřicího 

zařízení a pro umožnění přístupu servisních techniků v případech potřeby. 

 

5.3 Požadavky na parametry měření/měřicí zařízení 

 

 měřicí rozsah od hodnot PPDE odpovídajících přírodnímu pozadí v dané lokalitě do 

hodnot předpokládatelných v případě nehodové expoziční situace – horní mez rozsahu se 

může lišit u MM pro teritoriální pokrytí a MM lokálních systémů v okolí možných zdrojů 

úniku radionuklidů do životního prostředí (tj. od cca 50 nSv/h do cca jednotek Sv/h), 

 rozsah měřitelných energií záření gama odpovídající předpokládanému energetickému 

spektru měřených zdrojů – tj. zahrnující jak přírodní radionuklidy, tak i radionuklidy 

přicházející v úvahu při úniku (tj. od cca desítek keV do cca jednotek MeV), 

 energetická závislost v celém měřeném rozsahu energií a příkonů přiměřená1 účelu SVZ, 

 nejistota měření v celém měřeném rozsahu energií a příkonů přiměřená1 účelu SVZ, 

 

Záložní měřicí zařízení nemusí vyhovět všem požadavkům na parametry měření 

požadovaným pro hlavní měřicí zařízení, musí být vybaveno zobrazovací jednotkou 

umožňující odečítání naměřených hodnot. 

 

5.4 Požadavky na provádění měření 

 

Měření příkonu (automatický režim): 

 nepřetržité měření PPDE,  

 ukládání průměrných hodnot příkonu za nastavený měřicí interval do paměti měřicího 

zařízení (obvyklé nastavení měřicího intervalu je 10 minut). 

 

Měření meteorologických parametrů (automatický režim): 

 průběžné měření meteorologických parametrů, 

 ukládání naměřených hodnot meteorologických parametrů ve zvoleném intervalu do 

paměti měřicího zařízení (obvykle 1 hodina). 

 

Spektrometrická měření (manuální režim): 

 periodické měření (1x měsíčně) prováděné na RC SÚJB a SÚRO  

 

Měření náhradním měřicím zařízením (manuální režim - jen pokud je přítomna obsluha): 

 průběžné nebo periodické měření příkonu (v závislosti na možnostech náhradního měřicího 

zařízení).  

Poznámka: Frekvence měření, časový interval měření a rozsah předávaných dat určuje KŠ 

SÚJB. 

  

                                                           
1 Konkrétní hodnoty zohledňují kompromis mezi technickými možnostmi, jejich cenou a 

požadavky co  v konkrétním případě bude potřeba měřit.  
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5.5 Požadavky na předávání výsledků měření na pracoviště řídící činnost SVZ (datové 

středisko) 

 

Předávání výsledků měření probíhá standardně hlavním komunikačním kanálem, 

v případě výpadku hlavního komunikačního kanálu by měl systém přejít automaticky na 

předávání záložním komunikačním kanálem (pokud existuje) s automatickým návratem na 

předávání dat hlavním komunikačním kanálem po jeho opětovném zprovoznění. Měřená a 

diagnostická data jsou přenášena zabezpečeným protokolem do centrálního systému MonRaS 

pomocí sítě ethernet (WLAN/LAN) a/nebo pomocí mobilní datové sítě GSM/GPRS. 

 

Výsledky měření příkonu (automatický režim): 

 periodické předávání výsledků měření příkonu po skončení každého měření (měřicího 

intervalu). 

 

Výsledky měření meteorologických parametrů (automatický režim): 

 periodické předávání výsledků měření meteorologických parametrů po skončení každého 

měření (měřicího intervalu). 

 

Výsledky spektrometrických měření (manuální režim): 

 periodické předávání výsledků spektrometrického měření po skončení každého měření.  

 

Výsledky měření náhradním měřicím zařízením (manuální režim - jen pokud je přítomna 

obsluha): 

 periodické předávání výsledků měření náhradním měřicím zařízením po skončení každého 

měření (měřicího intervalu).  

Poznámka: je-li to z technických, organizačních či ekonomických důvodů nezbytné, lze 

akceptovat předávání výsledků měření i souhrnně za několik měřicích intervalů – způsob 

předávání výsledků měření určuje KŠ SÚJB. 

 

Způsoby přenosu dat na pracoviště řídící činnost SVZ (datové středisko) včetně náhradního 

předávání dat jsou popsány v příslušné příloze P1 - P6.  

 

Pokyn k přechodu z režimu normálního monitorování  do režimu havarijního monitorování a 

zpět dává MM SVZ pracoviště řídící činnost SVZ (datové středisko) na základě rozhodnutí 

Krizového štábu (KŠ) SÚJB. Pokud to obslužný software (SW) měřicího systému umožňuje, 

může dojít k přechodu MM do režimu havarijního monitorování a zpět i automaticky na 

základě naměřených hodnot. 
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5.6 Požadavky na kontrolu funkčnosti MM 

 

 komplexní kontrola stavu a funkčnosti vybavení MM včetně potřebné údržby a ověření 

správné funkce měřicího zařízení, popřípadě kalibrace, je vhodné ji provádět nejméně 1x 

ročně, tuto kontrolu obvykle provádí servisní organizace, 

 

 kontrola funkčnosti MM kde je přítomna obsluha – provádí obsluha, vizuální kontrolou 

měřicího zařízení a odečtením měřených hodnot ze zobrazovací jednotky měřicího 

zařízení, 

 

 ověření správné funkce měřicího zařízení pomocí kontrolního zdroje na MM, kde je 

přítomna obsluha – provádí obsluha MM v pravidelných předem stanovených intervalech 

(viz příslušná příloha P1 - P6), 

 

 ověření správné funkce měřicího zařízení pomocí kontrolního zdroje na MM, kde není 

přítomna obsluha – provádí servisní technik při údržbě daného pracoviště v termínech 

podle potřeb provozovatele (viz příslušná příloha P1 - P6). 

 

Poznámka: 

V případě, že výsledek ověření správné funkce měřicího zařízení pomocí kontrolního 

zdroje je nevyhovující, obsluha MM/servisní technik provádějící kontrolu vyrozumí o 

výsledku kontroly pracoviště řídící činnost SVZ (datové středisko) / SM SÚRO (viz příloha 

P8). Servisní zásah a uvedení měřicího zařízení do funkčního stavu zajistí provozovatel MM. 

 

 

 Požadavky na pracoviště řídící činnost SVZ 

 

6.1 Požadavky na vybavení pracoviště řídícího činnost SVZ (datové středisko) 

 

Základní vybavení (pracuje průběžně v automatickém režimu): 

 systém pro příjem dat z MM (obvykle zajišťuje i komunikační síť/kanály pro předávání dat 

z MM), 

 systém pro ukládání výsledků měření, 

 systém pro zpracování a vyhodnocování výsledků měření, včetně sledování překročení 

nastavených monitorovacích úrovní (v MonRaS značeno IU) měřených hodnot,  

 systém pro předávání informací o naměřených hodnotách převyšujících zvolené 

monitorovací úrovně (v MonRaS značeno IU) příslušným subjektům, 

 systém pro prezentaci výsledků monitorování (grafy, tabulky, přehledové mapy) pro 

potřeby havarijní připravenosti a radiační ochrany, 

 systém pro prezentaci výsledků monitorování (grafy, tabulky, přehledové mapy) pro 

zajištění informování veřejnosti, 

 provozní dokumentace pracoviště. 
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Další vybavení (pracuje průběžně v automatickém režimu): 

 systém pro sledování úplnosti a konzistence dat předávaných z MM, včetně předávání 

informací o případných problémech operátorům MM, 

 systém pro předávání/přebírání výsledků monitorování SVZ v rámci výměny dat na 

národní i mezinárodní úrovni. 

 

6.2 Požadavky na činnost pracoviště řídící činnost SVZ (datové středisko) 

 

Pracoviště řídící činnost SVZ (datové středisko) musí zabezpečit následující činnosti:  

 

Základní činnosti (průběžně): 

 příjem dat z MM SVZ, 

 ukládání výsledků měření do databáze MonRaS, 

 zpracování a vyhodnocování výsledků měření, včetně kontroly překročení nastavených 

monitorovacích úrovní měřených hodnot, 

 předávání informací o naměřených hodnotách převyšujících zvolené úrovně příslušným 

subjektům, pověřeným zjišťováním příčin překročení nastavených úrovní, 

 předávání informací o významných změnách naměřených hodnot PPDE Krizovému štábu 

SÚJB, 

 předávání/přebírání výsledků monitorování SVZ v rámci výměny dat na národní i 

mezinárodní úrovni, 

 zajištění přístupu k výsledkům monitorování pro účely hodnocení radiační situace, 

 prezentaci výsledků monitorování pro informování veřejnosti (grafy, tabulky, přehledové 

mapy). 

 

Další činnosti (průběžně): 

 sledování úplnosti a konzistence dat předávaných z MM, včetně předávání informací o 

případných problémech servisní organizaci/ provozovateli MM, 

 zajištění potřebných servisních zásahů na MM, 

 metodické vedení SVZ, 

 koncepční řízení rozvoje SVZ. 
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 Požadavky na činnost personálu zajištujícího provoz SVZ 

 

Operátor MM  

 provádí kontrolu funkčnosti měření a předávání dat (podle technických možností MM), 

 v případě nutnosti tj. překročení monitorovací úrovně, výpadku dat, poruchy spolupracuje 

s pracovníky SM SÚRO/ administrátory  MonRaS/ pracovníky servisní organizace, 

v případě RMU spolupracuje s Krizovým štábem (KŠ) SÚJB a řídí se jejich pokyny 

(kontakty viz příloha P8). 

 v případě nutnosti (při výpadku stacionárního měřicího zařízení) provádí manuální 

měření a předávání dat dle požadavků SÚJB, 

 provádí ověření správné funkce měřicího zařízení, ověření se provádí v pravidelných 

intervalech (viz příslušná příloha P1 - P6), 

 

Administrátor MonRaS: 

 sleduje funkčnost měření jednotlivých MM SVZ (v pracovní dny – v pracovní době), 

 sleduje překročení 1. nebo 2. IU v MM SVZ (v pracovní dny – v pracovní době), 

 spolupracuje s pracovníky SM SÚRO, s operátory MM SVZ, popřípadě s pracovníkem 

servisní organizace při řešení otázek týkajících se provozu MM SVZ a předávání dat 

z MM SVZ do databáze MonRaS, 

 sleduje funkčnost předávání dat z/do Rakouska, Slovenska, EURDEP 

 

Pracovník SM SÚRO: 

Během své činnosti se řídí rozhodovacími diagramy (viz příloha P7): 

 sleduje funkčnost měření jednotlivých MM SVZ (i mimo pracovní dobu, tj. v režimu 

24h/7dní v týdnu), 

 sleduje překročení vyšetřovací úrovně (1. IU) v MM SVZ (i mimo pracovní dobu, tj. 

v režimu 24h/7dní v týdnu),  

 sleduje překročení zásahové úrovně (2. IU) v MM SVZ na základě obdržení SMS, (i 

mimo pracovní dobu, tj. v režimu 24h/7dní v týdnu), 

 provádí šetření překročení monitorovacích úrovní a výpadků v dodávání dat do databáze 

MonRaS; během šetření spolupracuje s operátory MM SVZ a administrátory MonRaS 

(kontakty viz příloha P8 a P9), 

 eviduje/archivuje záznamy o prováděných činnostech v kontrolních listech SM SÚRO, 

 informuje administrátory MonRaS o výsledcích šetření překročení monitorovacích 

úrovní, výpadcích v dodávání dat do databáze MonRaS, nefunkčnosti MonRaS; obdržené 

informace z MM SVZ předává administrátorům MonRaS, pokud tyto informace již 

předem neobdržel od administrátorů MonRaS (kontakty viz příloha P8), 

 spolupracuje s administrátory MonRaS při řešení otázek týkajících se provozu MM SVZ 

a předávání dat z MM SVZ do databáze MonRaS (kontakty viz příloha P8), 

 oznamujeme administrátorům MonRaS případné problémy s předáváním dat do 

EURDEP. 
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Pracovník servisní organizace: 

 provádí kalibrace měřicího zařízení (1x ročně),  

 provádí opravy měřicích zařízení a nastavení jejich parametrů, případné ověření správné 

funkce měřicího zařízení (dle potřeby, v případě možnosti i dálkovým přístupem). 

 

Osoby oprávněné k vyžádání si informací o provozu MM SVZ  

 Informace z MM SVZ si mohou vyžádat službu konající administrátor MonRaS 

(pracovník SÚJB) nebo pracovník SM SÚRO/ služba SM SÚRO.  

 Oprávněná osoba SÚJB/SÚRO vyžaduje informaci z MM SVZ od operátorů MM 

prostřednictvím e-mailu / telefonického kontaktu na konkrétní MM SVZ (kontakty viz příloha 

P9).  

Poznámka: pracovník SM SÚRO předává pokyny operátorům MM na základě požadavků 

administrátorů MonRaS a na základě vlastního sledování situace; postupuje dle 

rozhodovacích diagramů (viz příloha P7). 

 

 

 Srovnání „novosti“ postupů 

 

 Metodika zohledňuje nově zavedené změny, které nastaly v systému SVZ, týkající se  

SW/HW úprav a režimových změn v příjmu, zpracování a prezentaci dat z MM SVZ.  

 Metodika vymezuje kompetence a činnosti SM SÚRO/ pracovníků SM SÚRO, 

administrátorů MonRaS a operátorů MM SVZ.  

 Součástí metodiky jsou aktualizované i nově vytvořené postupy ve formě 

rozhodovacích diagramů pro pracovníky provádějící kontrolu funkčnosti SVZ (viz příloha 

P7). 

  

Doplněno v revizi 1 

 Metodika zohledňuje nové atomové právo, změnu terminologie.  

 V roce 2017 došlo na některých MM k výměně sond LB-6360 za NuDET EGM-02 

s řídicí jednotkou NuEM DL (při plném zachování funkcí měřicího zařízení) a zároveň 

zjednodušení obsluhy a automatizaci přenosu dat. Navíc bylo zřízeno 1 nové MM v Týně nad 

Vltavou. 

 ČEZ, a. s. v roce 2017 zprovoznil v ZHP JE Dukovany a JE Temelín dalších 16 MM 

v každé lokalitě.  

 Tyto změny jsou zapracovány do příslušných příloh této certifikované metodiky. 

 

 

 Popis uplatnění certifikované metodiky 

 

Metodika je určena pro všechny subjekty podílející se na činnosti SVZ podle zákona [10] 

a navazujících právních předpisů [11, 12], přičemž na složky a subjekty mimo SÚJB se 

vztahuje v rozsahu smluvně dohodnutém. Změny v režimu standardních postupů lze provádět 

pouze po projednání a odsouhlasení s pověřenými pracovníky SÚJB odpovědnými za provoz 

odpovídající části monitorovací sítě. 

Platnost metodiky je časově neomezená. 
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Přehled obsahu příloh pro jednotlivé subjekty: 

Subjekt SVZ Obsah příloh 
Viz 

příloha 

ČHMÚ 

 Vybavení měřicího místa 

 Nastavení aplikačního SW řídícího počítače 

 Přenos dat z MM na pracoviště řídící činnost SVZ (datové 

středisko) 

 Rozsah předávaných dat z MM 

 Časový interval měření 

 Frekvence předávání dat  

 Uvedení MM do režimu havarijního monitorování 

 Vyrozumívání operátora MM o hodnotách překračujících 

nastavené monitorovací úrovně 

 Povinnosti operátora MM v případě zjištění hodnot 

překračujících IU/výpadku dat 

 Vyrozumívání operátora MM o výpadku dat 

 Kdy se provádí ověření správné funkce měřicího zařízení 

 Kdo provádí ověření správné funkce měřicího zařízení 

 Postup ověření správné funkce měřicího zařízení 

 Kdy se měřicí zařízení pokládá za správně pracující 

 Co dělat, když měřicí zařízení při ověření nevyhoví 

 Oznámení poruch, výpadků, kalibrací, servisních prací 

P1 

P8 

SÚJB - MM 

na pracovištích 

RC, Týn nad 

Vltavou 

P2 

P8 

SÚJB - MM 

na pracovištích 

HZS 

P3 

P8 

SÚJB - MM 

na pracovišti 

SÚRO 

P4 

P7 

P8 

AČR 
P5 

P8 

ČEZ a.s. 

 Rozsah předávaných dat z MM 

 Časový interval měření 

 Frekvence předávání dat  

Poznámka: Vybavení i jednotlivé činnosti na MM TDS ČEZ, a.s. na ETE a 

EDU se řídí možnostmi a požadavky provozovatele v souladu se 

schváleným programem monitorování  

P6 

 

SM SÚRO 

 Vybavení služby SM SÚRO 

 Povinnosti pracovníka při přebírání služby SM SÚRO 

 Povinnosti pracovníka během služby SM SÚRO 

 Kontrola elektronické pošty SM SÚRO 

 Kontrola MonRaS 

 Činnost SM SÚRO při hlášení SMS o překročení 2. IU 

 Činnost SM SÚRO po oznámení vyhlášení RMU/ 

havarijního cvičení 

 Příjem telefonních hovorů na SM SÚRO 

 Výpadky dat 

P7 

P8 

P9 
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Seznam příloh:  

 
P1  Měřicí místa ČHMÚ 

P2 Měřicí místa SÚJB na pracovištích RC SÚJB 

P3  Měřicí místa SÚJB na pracovištích HZS 

P4 Měřicí místo SÚJB na pracovišti SÚRO 

P5 Měřicí místa AČR 

P6 Měřicí místa  TDS ETE, EDU 

P7 Služba SM SÚRO 

P8 Kontakty pro oznámení poruch, oprav, výpadků dat a kalibrací 

P9 Kontakty na MM SVZ 
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P1  Měřicí místa ČHMÚ 

 

Vybavení měřicího místa 

 měřicí sonda NuDET EGM-02 (2 GM trubice s různou citlivostí), 

 stojan s úchyty pro umístění detekční jednotky měřicího zařízení, 

 řídicí jednotka NuEM DL (Dataloger),  

 napájecí jednotka (s funkcí UPS),  

 záložní zdroj napájení (UPS) – akumulátory (LiFePo) doba provozu min. 72 hodin, 

 kabeláž,  

 mechanické části systému,  

 zařízení pro stanovení meteorologických veličin (pouze některá MM). 

 

 

Nastavení aplikačního SW řídící jednotky 

Nastavení aplikačního SW řídící jednotky provádí servisní organizace (NUVIA a.s.) dle 

požadavků SÚJB. 

V řídicí jednotce Dataloger NuEM DL je instalován operační systém Linux. Na tomto 

operačním systému běží několik procesů.  

První proces načítá průměrné hodnoty PPDE za měřicí interval ze sondy NuDET EGM-02 a 

zaznamenává je lokálně do datového souboru. Druhý proces zaznamenaná data zpracovává a 

odesílá je na centrální pracoviště (server) ČHMÚ. Další procesy slouží k ovládání stanice 

(konfigurace, nastavení, přepnutí režimu kalibrace-měření apod.). 

Veškeré nastavení řídicího systému je možné nastavit pomocí servisní aplikace buď lokálně 

přes servisní port USB nebo vzdáleně pomocí zabezpečeného protokolu SSH. Nastavení 

provádí servisní organizace dle příslušné dokumentace. 

Na stanici jsou k dispozici dva základní provozní režimy:  

- normální režim (měření),  

- kalibrační režim (testování, diagnostika, kalibrace).  

 

V normálním režimu stanice měří a odesílá naměřená data na centrální pracoviště  ČHMÚ a 

odtud dále do databáze MonRaS protokolem SFTP, MM AIM posílají data přímo přes WPS. 

V kalibračním režimu stanice pouze měří a žádná data do databáze MonRaS neodesílá, 

případné překročení monitorovacích úrovní PPDE se nevyhodnocuje. 

 

 

Přenos dat z MM na pracoviště řídící činnost SVZ (datové středisko) 

Komunikace stanice a centrálního pracoviště je zajištěna přes síť WAN/LAN pomocí 

protokolu TCP/IP (zabezpečeně https/ssl). V případě výpadku této sítě je zajištěno 

automatické přepnutí zasílání naměřených dat přes datovou síť mobilního operátora – GSM. 

Po obnově funkčnosti kanálu WAN/LAN se opět přepne zasílání dat na tento kanál. Stanice 

umožňuje paralelní přenos výsledků měření jedním kanálem a správu stanice druhým 

kanálem.  
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Poznámka: U stanic, kde není k dispozici síť WLAN/LAN se používá pouze datové sítě 

GSM/GPRS.  

Veškeré komunikace probíhají pomocí zabezpečených komunikačních protokolů (https, ssh).  

Výsledky měření jsou na centrální stanoviště předávány ve formátu IRIXv1 a jsou plně 

kompatibilní s rozhraním příjmu dat do MonRaS. V případě poruchy přenosu výsledků 

měření budou všechny nepřenesené výsledky přeneseny na centrální pracoviště automaticky 

po obnovení funkčnosti přenosu dat. 

Data z MM se předávají prostřednictvím komunikační sítě ČHMÚ na centrální pracoviště 

ČHMÚ v Praze – Komořanech a odtud datovým okruhem na pracoviště řídící činnost SVZ 

(datové středisko) do centrální databáze MonRaS.  

 Meteorologické informace se vybírají z databáze synoptických dat ČHMÚ [7] na 

centrálním pracovišti ČHMÚ v Praze - Komořanech a předávají se datovým okruhem do 

datového střediska na pracoviště řídící činnost SVZ. 

 

Rozsah předávaných dat z MM 

 identifikace MM, 

 datum a čas začátku posledního měřicího intervalu dané hodnoty, 

 hodnoty PPDE naměřené v jednotlivých měřicích intervalech,  

 hodnoty meteorologických veličin (kromě MM AIM), tyto hodnoty se vybírají z databáze 

synoptických dat ČHMÚ na centrálním pracovišti ČHMÚ v Praze – Komořanech. 

 

Časový interval měření 

 10 minut pro měření PPDE (s počátkem vždy na začátku 1., 11., 21., 31., 41. a 51. minuty 

každé hodiny), 

 1x za hodinu hodnoty meteorologických údajů (předávají se z centrální databáze ČHMÚ 

v Komořanech. 

 

 

Frekvence předávání dat na pracoviště řídící činnost SVZ  
Předávání dat (hodnoty PPDE) z MM na pracoviště řídící činnost SVZ (datové středisko) do 

databáze MonRaS probíhá standardně po konci každého 10-minutového intervalu. Předávání 

meteorologických údajů probíhá standardně 1x za hodinu. 

 

 

Uvedení MM do režimu havarijního monitorování  

Normální i havarijní monitorování probíhá ve stejném časovém režimu. Předávání dat z MM 

je možné nastavit i na jiné časové periody, ale běžně se nevyužívá.  

 

 

Způsob vyrozumívání operátora MM o hodnotách překračujících nastavené IU 

Prostřednictvím služby SM SÚRO / administrátorů MonRaS, kteří na základě obdržení 

zprávy SMS a/nebo emailové zprávy obsahující informace o hodnotách překračujících 

nastavené IU, kontaktují operátora MM (telefonicky/emailem) v rámci šetření příčiny 

překročení IU. Zprávy obsahující informace o hodnotách překračujících nastavené IU se 

generují automaticky pomocí SW pro analýzu naměřených hodnot v  MonRaS, který 

v případě zjištění hodnot překračujících nastavené IU tyto zprávy vytváří a rozesílá. 
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Způsob vyrozumívání o výpadku dat 

Prostřednictvím služby SM SÚRO, která na základě obdržení emailové zprávy obsahující 

informace o výpadku dat, kontaktuje administrátory MonRaS. Administrátoři MonRaS 

následně kontaktují servisní organizaci (NUVIA a.s.) prostřednictvím Helpdesk, (kontakty viz 

příloha P8). Emailové zprávy obsahující informace o výpadku dat se generují automaticky 1x 

za hodinu pomocí SW pro kontrolu přítomnosti dat za dané období v databázi  MonRaS, který 

v případě zjištění výpadku dat tyto zprávy vytváří a rozesílá. 

  

 

Povinnosti operátora MM v případě zjištění hodnot překračujících nastavené 

IU/výpadku dat 

Operátor MM po obdržení příslušné informace postupuje dle platných smluv. 

 

 

Kdy se provádí ověření správné funkce měřicího zařízení: 

 v rámci servisní údržby, 

 v případě výměny nebo opravy měřicího zařízení nebo jeho části. 

 

 

Kdo provádí ověření správné funkce měřicího zařízení: 

Ověření správné funkce měřicího zařízení provádí servisní technik (NUVIA a.s.). 

 

 

Postup ověření správné funkce měřicího zařízení: 

Servisní technik (NUVIA a.s.) se řídí příslušnými metodickými postupy servisní organizace. 

 

 

Kdy se měřicí zařízení pokládá za správně pracující: 

 ověření správné funkce nebo kalibrace měřicího zařízení na MM vyhovuje příslušným 

požadavkům (odezva na kontrolní zdroj je v mezích 80 až 120 %), 

 MM dodává data bez výpadků, 

 na MM nedochází k velkým (více než 30 % od průměru běžně se vyskytujících hodnot) 

výkyvům měřených veličin. 

 

Co dělat, když měřicí zařízení při ověření nevyhoví: 

Pokud měřicí zařízení nevyhoví ani při opakovaném ověření, pokládá se za vadné. Tuto 

skutečnost oznámí servisní technik (NUVIA a.s.) příslušným pracovníkům SÚJB/SM SÚRO 

(viz příloha P8). Servisní organizace (NUVIA a.s.), dle požadavků SÚJB následně zajistí 

nápravu, tj. opravu nebo výměnu měřicího zařízení v souladu se servisní smlouvou. 

 

 

Oznámení poruch, výpadků, kalibrací, servisních prací 

Poruchy, výpadky, kalibrace, plánované servisní práce apod. oznamuje servisní organizace 

(NUVIA a.s.) telefonicky/emailem příslušným pracovníkům SÚJB (tj. administrátorům 

MonRaS) / SM SÚRO (kontakty viz příloha P8). 
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P2  Měřicí místa SÚJB na pracovištích SÚJB 

 

Vybavení měřicího místa 

 měřicí sonda NuDET EGM-02 (2 GM trubice s různou citlivostí), 

 stojan s úchyty pro umístění detekční jednotky měřicího zařízení, 

 řídicí jednotka NuEM DL (Dataloger),  

 napájecí jednotka (s funkcí UPS),  

 záložní zdroj napájení (UPS) – akumulátory (LiFePo) doba provozu min. 72 hodin, 

 kabeláž,  

 mechanické části systému.  

 

 

Nastavení aplikačního SW řídící jednotky 

Nastavení aplikačního SW řídící jednotky provádí servisní organizace (NUVIA a.s.) dle 

požadavků SÚJB. 

V řídicí jednotce Dataloger NuEM DL je instalován operační systém Linux. Na tomto 

operačním systému běží několik procesů.  

První proces načítá průměrné hodnoty PPDE za měřicí interval ze sondy NuDET EGM-02 a 

zaznamenává je lokálně do datového souboru. Druhý proces zaznamenaná data zpracovává a 

odesílá je na centrální pracoviště (server). Další procesy slouží k ovládání stanice 

(konfigurace, nastavení, přepnutí režimu kalibrace-měření apod.). 

Veškeré nastavení řídicího systému je možné nastavit pomocí servisní aplikace buď lokálně 

přes servisní port USB nebo vzdáleně pomocí zabezpečeného protokolu SSH. Nastavení 

provádí servisní organizace dle příslušné dokumentace. 

Na stanici jsou k dispozici dva základní provozní režimy:  

- normální režim (měření)  

- kalibrační režim (testování, diagnostika, kalibrace)  

V normálním režimu stanice měří a odesílá naměřená data na centrální pracoviště do systému 

MonRaS. V kalibračním režimu stanice pouze měří a žádná data do systému MonRaS 

neodesílá, případné překročení monitorovacích úrovní PPDE se nevyhodnocuje. 

 

 

Přenos dat z MM na pracoviště řídící činnost SVZ (datové středisko) 

Způsoby přenosu dat z MM na pracoviště řídící činnost SVZ: 

 GPRS sítě operátorů mobilních sítí GSM - prioritní. 

 datové okruhy sítí LAN/WAN složek monitorovacích sítí – záložní. 

  

Komunikace stanice a centrálního pracoviště je zajištěna přes síť WAN/LAN pomocí 

protokolu TCP/IP (zabezpečeně https/ssl). V případě výpadku této sítě je zajištěno 

automatické přepnutí zasílání naměřených dat přes datovou síť mobilního operátora – GSM. 

Po obnově funkčnosti kanálu WAN/LAN se opět přepne zasílání dat na tento kanál. Stanice 

umožňuje paralelní přenos výsledků měření jedním kanálem a správu stanice druhým 

kanálem.  
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Poznámka: U stanic, kde není k dispozici síť WLAN/LAN se používá pouze datové sítě 

GSM/GPRS.  

Veškeré komunikace probíhají pomocí zabezpečených komunikačních protokolů (https, ssh).  

Výsledky měření jsou na centrální stanoviště předávány ve formátu IRIXv1 a jsou plně 

kompatibilní s rozhraním příjmu dat do MonRaS. V případě poruchy přenosu výsledků 

měření budou všechny nepřenesené výsledky přeneseny na centrální pracoviště automaticky 

po obnovení funkčnosti přenosu dat. 

  

 

Rozsah předávaných dat z MM 

 identifikace MM, 

 datum a čas začátku posledního měřicího intervalu dané hodnoty, 

 hodnoty PPDE naměřené v jednotlivých měřicích intervalech.  

 

 

Časový interval měření: 

 10 minut pro měření PPDE (s počátkem vždy na začátku 1., 11., 21., 31., 41. a 51. minuty 

každé hodiny). 

 

Frekvence předávání dat 

Předávání dat (hodnoty PPDE) z MM na pracoviště řídící činnost SVZ (datové středisko) do 

databáze MonRaS probíhá standardně po konci každého 10-minutového intervalu.  

 

 

Uvedení MM do režimu havarijního monitorování 

Normální i havarijní monitorování probíhá ve stejném časovém režimu. Předávání dat z MM 

je možné nastavit i na jiné časové periody, ale běžně se nevyužívá.  

 

 

Způsob vyrozumívání operátora MM o hodnotách překračujících nastavené IU 

Prostřednictvím služby SM SÚRO / administrátorů MonRaS, kteří na základě obdržení 

zprávy SMS a/nebo emailové zprávy obsahující informace o hodnotách překračujících 

nastavené IU, kontaktují operátora MM (telefonicky/emailem) v rámci šetření příčiny 

překročení IU. Zprávy obsahující informace o hodnotách překračujících nastavené IU se 

generují automaticky pomocí SW pro analýzu naměřených hodnot v  MonRaS, který 

v případě zjištění hodnot překračujících nastavené IU tyto zprávy vytváří a rozesílá. 

 

 

Způsob vyrozumívání o výpadku dat 

Prostřednictvím služby SM SÚRO, která na základě obdržení emailové zprávy obsahující 

informace o výpadku dat, kontaktuje administrátory MonRaS. Administrátoři MonRaS 

následně kontaktují servisní organizaci (NUVIA a.s.) prostřednictvím Help desk, (kontakty 

viz příloha P8). Emailové zprávy obsahující informace o výpadku dat se generují automaticky 

1x za hodinu pomocí SW pro kontrolu přítomnosti dat za dané období v databázi  MonRaS, 

který v případě zjištění výpadku dat tyto zprávy vytváří a rozesílá. 
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Povinnosti operátora MM v případě zjištění hodnot překračujících nastavené 

IU/výpadku dat 

Operátor MM v případě zjištění hodnot překračujících nastavené IU/výpadku dat kontaktuje 

administrátory MonRaS/SM SÚRO (kontakty viz příloha P8) 

 

Kdy se provádí ověření správné funkce měřicího zařízení: 

 v rámci servisní údržby, 

 v případě výměny nebo opravy měřicího zařízení nebo jeho části. 

 

 

Kdo provádí ověření správné funkce měřicího zařízení: 

Ověření správné funkce měřicího zařízení provádí servisní technik (NUVIA a.s.). 

 

 

Postup ověření správné funkce měřicího zařízení: 

Servisní technik (NUVIA a.s.) se řídí příslušnými metodickými postupy servisní organizace. 

 

 

Kdy se měřicí zařízení pokládá za správně pracující: 

 ověření správné funkce nebo kalibrace měřicího zařízení na MM vyhovuje příslušným 

požadavkům (odezva na kontrolní zdroj je v mezích 80 až 120 %), 

 MM dodává data bez výpadků, 

 na MM nedochází k velkým (více než 30 % od průměru běžně se vyskytujících hodnot) 

výkyvům měřených veličin. 

 

Co dělat, když měřicí zařízení při ověření nevyhoví: 

Pokud měřicí zařízení nevyhoví ani při opakovaném ověření, pokládá se za vadné. Tuto 

skutečnost oznámí servisní technik (NUVIA a.s.) příslušným pracovníkům SÚJB/SM SÚRO 

(viz příloha P8). Servisní organizace (NUVIA a.s.), dle požadavků SÚJB následně zajistí 

nápravu, tj. opravu nebo výměnu měřicího zařízení. 

 

 

Oznámení poruch, výpadků, kalibrací, servisních prací 

Poruchy, výpadky, kalibrace, plánované servisní práce apod. oznamuje servisní organizace 

(NUVIA a.s.) telefonicky/emailem příslušným pracovníkům SÚJB (tj. administrátorům 

MonRaS) / SM SÚRO (kontakty viz příloha P8). 
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P3  Měřicí místa SÚJB na pracovištích HZS  

 

Vybavení měřicího místa 

 měřicí sonda NuDET EGM-02 (2 GM trubice s různou citlivostí), 

 stojan s úchyty pro umístění detekční jednotky měřicího zařízení, 

 řídicí jednotka NuEM DL (Dataloger),  

 napájecí jednotka (s funkcí UPS),  

 záložní zdroj napájení (UPS) – akumulátory (LiFePo) doba provozu min. 72 hodin, 

 kabeláž,  

 mechanické části systému. 

 

 

Nastavení aplikačního SW řídící jednotky 

Nastavení aplikačního SW řídící jednotky provádí servisní organizace (NUVIA a.s.) dle 

požadavků SÚJB. 

V řídicí jednotce Dataloger NuEM DL je instalován operační systém Linux. Na tomto 

operačním systému běží několik procesů.  

První proces načítá průměrné hodnoty PPDE za měřicí interval ze sondy NuDET EGM-02 a 

zaznamenává je lokálně do datového souboru. Druhý proces zaznamenaná data zpracovává a 

odesílá je na centrální pracoviště (server). Další procesy slouží k ovládání stanice 

(konfigurace, nastavení, přepnutí režimu kalibrace-měření apod.). 

Veškeré nastavení řídicího systému je možné nastavit pomocí servisní aplikace buď lokálně 

přes servisní port USB nebo vzdáleně pomocí zabezpečeného protokolu SSH. Nastavení 

provádí servisní organizace dle příslušné dokumentace. 

Na stanici jsou k dispozici dva základní provozní režimy:  

- normální režim (měření)  

- kalibrační režim (testování, diagnostika, kalibrace)  

V normálním režimu stanice měří a odesílá naměřená data na centrální pracoviště do systému 

MonRaS. V kalibračním režimu stanice pouze měří a žádná data do systému MonRaS 

neodesílá, případné překročení monitorovacích úrovní limitů PPDE se nevyhodnocuje. 

 

 

Přenos dat z MM na pracoviště řídící činnost SVZ (datové středisko) 

Způsoby přenosu dat z MM na pracoviště řídící činnost SVZ (datové středisko): 

 GPRS sítě operátorů mobilních sítí GSM - prioritní. 

 datové okruhy sítí LAN/WAN složek monitorovacích sítí – záložní. 

  

Komunikace stanice a centrálního pracoviště je zajištěna přes síť WAN/LAN pomocí 

protokolu TCP/IP (zabezpečeně https/ssl). V případě výpadku této sítě je zajištěno 

automatické přepnutí zasílání naměřených dat přes datovou síť mobilního operátora – GSM. 

Po obnově funkčnosti kanálu WAN/LAN se opět přepne zasílání dat na tento kanál. Stanice 

umožňuje paralelní přenos výsledků měření jedním kanálem a správu stanice druhým 

kanálem.  
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Poznámka: U stanic, kde není k dispozici síť WLAN/LAN se používá pouze datové sítě 

GSM/GPRS.  

Veškeré komunikace probíhají pomocí zabezpečených komunikačních protokolů (https, ssh).  

Výsledky měření jsou na centrální stanoviště předávány ve formátu IRIXv1 a jsou plně 

kompatibilní s rozhraním příjmu dat do MonRaS. V případě poruchy přenosu výsledků 

měření budou všechny nepřenesené výsledky přeneseny na centrální pracoviště automaticky 

po obnovení funkčnosti přenosu dat. 

  

 

Rozsah předávaných dat z MM 

 identifikace MM, 

 datum a čas začátku posledního měřicího intervalu dané hodnoty, 

 hodnoty PPDE naměřené v jednotlivých měřicích intervalech. 

 

 

Časový interval měření: 

 10 minut pro měření PPDE (s počátkem vždy na začátku 1., 11., 21., 31., 41. a 51. minuty 

každé hodiny). 

 

 

Frekvence předávání dat 

Předávání dat (hodnoty PPDE) z MM na pracoviště řídící činnost SVZ (datové středisko) do 

databáze MonRaS probíhá standardně po konci každého 10-minutového intervalu.  
 

 

Uvedení MM do režimu havarijního monitorování 

Normální i havarijní monitorování probíhá ve stejném časovém režimu. Předávání dat z MM 

je možné nastavit i na jiné časové periody, ale běžně se nevyužívá.  

 

Způsob vyrozumívání operátora MM o hodnotách překračujících nastavené IU 

Prostřednictvím služby SM SÚRO / administrátorů MonRaS, kteří na základě obdržení 

zprávy SMS a/nebo emailové zprávy obsahující informace o hodnotách překračujících 

nastavené IU, kontaktují operátora MM (telefonicky/emailem) v rámci šetření příčiny 

překročení IU. Zprávy obsahující informace o hodnotách překračujících nastavené IU se 

generují automaticky pomocí SW pro analýzu naměřených hodnot v  MonRaS, který 

v případě zjištění hodnot překračujících nastavené IU tyto zprávy vytváří a rozesílá. 

 

 

Způsob vyrozumívání o výpadku dat 

Prostřednictvím služby SM SÚRO, která na základě obdržení emailové zprávy obsahující 

informace o výpadku dat, kontaktuje administrátory MonRaS. Administrátoři MonRaS 

následně kontaktují servisní organizaci (NUVIA a.s.) prostřednictvím Help desk, (kontakty 

viz příloha P8). Emailové zprávy obsahující informace o výpadku dat se generují automaticky 

1x za hodinu pomocí SW pro kontrolu přítomnosti dat za dané období v databázi  MonRaS, 

který v případě zjištění výpadku dat tyto zprávy vytváří a rozesílá. 
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Povinnosti operátora MM v případě zjištění hodnot překračujících nastavené 

IU/výpadku dat 

Operátor MM po obdržení příslušné informace postupuje dle platných smluv. 

 

 

Kdy se provádí ověření správné funkce měřicího zařízení: 

 v rámci servisní údržby, 

 v případě výměny nebo opravy měřicího zařízení nebo jeho části. 

 

 

Kdo provádí ověření správné funkce měřicího zařízení: 

Ověření správné funkce měřicího zařízení provádí servisní technik (NUVIA a.s.). 

 

 

Postup ověření správné funkce měřicího zařízení: 

Servisní technik (NUVIA a.s.) se řídí příslušnými metodickými postupy servisní organizace. 

 

 

Kdy se měřicí zařízení pokládá za správně pracující: 

 ověření správné funkce nebo kalibrace měřicího zařízení na MM vyhovuje příslušným 

požadavkům (odezva na kontrolní zdroj je v mezích 80 až 120 %), 

 MM dodává data bez výpadků, 

 na MM nedochází k velkým (více než 30 % od průměru běžně se vyskytujících hodnot) 

výkyvům měřených veličin. 

 

Co dělat, když měřicí zařízení při ověření nevyhoví: 

Pokud měřicí zařízení nevyhoví ani při opakovaném ověření, pokládá se za vadné. Tuto 

skutečnost oznámí servisní technik (NUVIA a.s.) příslušným pracovníkům SÚJB/SM SÚRO 

(viz příloha P8). Servisní organizace (NUVIA a.s.), dle požadavků SÚJB následně zajistí 

nápravu, tj. opravu nebo výměnu měřicího zařízení. 

 

 

Oznámení poruch, výpadků, kalibrací, servisních prací 

Poruchy, výpadky, kalibrace, plánované servisní práce apod. oznamuje servisní organizace 

(NUVIA a.s.) telefonicky/emailem příslušným pracovníkům SÚJB (tj. administrátorům 

MonRaS) / SM SÚRO (kontakty viz příloha P8). 
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P4  Měřicí místo SÚJB na pracovišti SÚRO  

 

Vybavení měřicího místa 

 měřicí sonda NuDET EGM-02 (2 GM trubice s různou citlivostí), 

 stojan s úchyty pro umístění detekční jednotky měřicího zařízení, 

 řídicí jednotka NuEM DL (Dataloger),  

 napájecí jednotka (s funkcí UPS),  

 záložní zdroj napájení (UPS) – akumulátory (LiFePo) doba provozu min. 72 hodin, 

 kabeláž,  

 mechanické části systému.  

 

 

Nastavení aplikačního SW řídící jednotky 

Nastavení aplikačního SW řídící jednotky provádí servisní organizace (NUVIA a.s.) dle 

požadavků SÚJB. 

V řídicí jednotce Dataloger NuEM DL je instalován operační systém Linux. Na tomto 

operačním systému běží několik procesů.  

První proces načítá průměrné hodnoty PPDE za měřicí interval ze sondy NuDET EGM-02 a 

zaznamenává je lokálně do datového souboru. Druhý proces zaznamenaná data zpracovává a 

odesílá je na centrální pracoviště (server). Další procesy slouží k ovládání stanice 

(konfigurace, nastavení, přepnutí režimu kalibrace-měření apod.). 

Veškeré nastavení řídicího systému je možné nastavit pomocí servisní aplikace buď lokálně 

přes servisní port USB nebo vzdáleně pomocí zabezpečeného protokolu SSH. Nastavení 

provádí servisní organizace dle příslušné dokumentace. 

Na stanici jsou k dispozici dva základní provozní režimy:  

- normální režim (měření),  

- kalibrační režim (testování, diagnostika, kalibrace).  

V normálním režimu stanice měří a odesílá naměřená data na centrální pracoviště do systému 

MonRaS. V kalibračním režimu stanice pouze měří a žádná data do systému MonRaS 

neodesílá, případné překročení monitorovacích úrovní PPDE se nevyhodnocuje. 

 

 

Přenos dat z MM na pracoviště řídící činnost SVZ (datové středisko) 

Způsoby přenosu dat z MM na pracoviště řídící činnost SVZ (datové středisko): 

 GPRS sítě operátorů mobilních sítí GSM - prioritní. 

 datové okruhy sítí LAN/WAN složek monitorovacích sítí – záložní. 

  

Komunikace stanice a centrálního pracoviště je zajištěna přes síť WAN/LAN pomocí 

protokolu TCP/IP (zabezpečeně https/ssl). V případě výpadku této sítě je zajištěno 

automatické přepnutí zasílání naměřených dat přes datovou síť mobilního operátora – GSM. 

Po obnově funkčnosti kanálu WAN/LAN se opět přepne zasílání dat na tento kanál. Stanice 

umožňuje paralelní přenos výsledků měření jedním kanálem a správu stanice druhým 

kanálem.  



Název 

metodiky: 

Metodika sítě včasného zjištění 

Činnost sítě včasného zjištění jako součásti monitorování radiační 

situace prostřednictvím monitorovacích sítí 

SÚRO v. v. i. 

29/49 

Název 

projektu: 

Mobilní a stacionární radiační monitorovací systémy nové generace 

pro radiační monitorovací sítě 
1. 1. 2020 

 

 

 

Poznámka: U stanic, kde není k dispozici síť WLAN/LAN se používá pouze datové sítě 

GSM/GPRS.  

Veškeré komunikace probíhají pomocí zabezpečených komunikačních protokolů (https, ssh).  

Výsledky měření jsou na centrální stanoviště předávány ve formátu IRIXv1 a jsou plně 

kompatibilní s rozhraním příjmu dat do MonRaS. V případě poruchy přenosu výsledků 

měření budou všechny nepřenesené výsledky přeneseny na centrální pracoviště automaticky 

po obnovení funkčnosti přenosu dat. 

  

 

Rozsah předávaných dat z MM 

 identifikace MM, 

 datum a čas konce posledního měřicího intervalu dané hodnoty, 

 hodnoty PPDE naměřené v jednotlivých měřicích intervalech.  

 

 

Časový interval měření: 

 10 minut pro měření PPDE (s počátkem vždy na začátku 1., 11., 21., 31., 41. a 51. minuty 

každé hodiny). 

 

Frekvence předávání dat 

Předávání dat (hodnoty PPDE) z MM na pracoviště řídící činnost SVZ (datové středisko) do 

databáze MonRaS probíhá standardně po konci každého 10-minutového intervalu.  
 

 

Uvedení MM do režimu havarijního monitorování 

Normální i havarijní monitorování probíhá ve stejném časovém režimu. Předávání dat z MM 

je možné nastavit i na jiné časové periody, ale běžně se nevyužívá.  

 

 

Způsob vyrozumívání operátora MM o hodnotách překračujících nastavené IU 

Prostřednictvím služby SM SÚRO / administrátorů MonRaS, kteří na základě obdržení 

zprávy SMS a/nebo emailové zprávy obsahující informace o hodnotách překračujících 

nastavené IU, kontaktují operátora MM (telefonicky/emailem) v rámci šetření příčiny 

překročení IU. Zprávy obsahující informace o hodnotách překračujících nastavené IU se 

generují automaticky pomocí SW pro analýzu naměřených hodnot v  MonRaS, který 

v případě zjištění hodnot překračujících nastavené IU tyto zprávy vytváří a rozesílá. 

 

 

Způsob vyrozumívání o výpadku dat 

Prostřednictvím služby SM SÚRO, která na základě obdržení emailové zprávy obsahující 

informace o výpadku dat, kontaktuje administrátory MonRaS. Administrátoři MonRaS 

následně kontaktují servisní organizaci (NUVIA a.s.) prostřednictvím Help desk, (kontakty 

viz příloha P8). Emailové zprávy obsahující informace o výpadku dat se generují automaticky 

1x za hodinu pomocí SW pro kontrolu přítomnosti dat za dané období v databázi  MonRaS, 

který v případě zjištění výpadku dat tyto zprávy vytváří a rozesílá. 
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Povinnosti operátora MM v případě zjištění hodnot překračujících nastavené 

IU/výpadku dat 

Operátor MM v případě zjištění hodnot překračujících nastavené IU/výpadku dat kontaktuje 

administrátory MonRaS a servisní organizaci (NUVIA a.s.), (kontakty viz příloha P8). 

 

 

Kdy se provádí ověření správné funkce měřicího zařízení: 

 v rámci servisní údržby, 

 v případě výměny nebo opravy měřicího zařízení nebo jeho části. 

 

 

Kdo provádí ověření správné funkce měřicího zařízení: 

Ověření správné funkce měřicího zařízení provádí servisní technik (NUVIA a.s.). 

 

 

Postup ověření správné funkce měřicího zařízení: 

Servisní technik (NUVIA a.s.) se řídí příslušnými metodickými postupy servisní organizace. 

 

 

Kdy se měřicí zařízení pokládá za správně pracující: 

 ověření správné funkce nebo kalibrace měřicího zařízení na MM vyhovuje příslušným 

požadavkům (odezva na kontrolní zdroj je v mezích 80 až 120 %), 

 MM dodává data bez výpadků, 

 na MM nedochází k velkým (více než 30 % od průměru běžně se vyskytujících hodnot) 

výkyvům měřených veličin. 

Co dělat, když měřicí zařízení při ověření nevyhoví: 

Pokud měřicí zařízení nevyhoví ani při opakovaném ověření, pokládá se za vadné. Tuto 

skutečnost oznámí servisní technik (NUVIA a.s.) příslušným pracovníkům SÚJB/SM SÚRO 

(viz příloha P8). Servisní organizace (NUVIA a.s.), dle požadavků SÚJB následně zajistí 

nápravu, tj. opravu nebo výměnu měřicího zařízení. 

 

 

Oznámení poruch, výpadků, kalibrací, servisních prací 

Poruchy, výpadky, kalibrace, plánované servisní práce apod. oznamuje servisní organizace 

(NUVIA a.s.) telefonicky/emailem příslušným pracovníkům SÚJB (tj. administrátorům 

MonRaS) / SM SÚRO (kontakty viz příloha P8). 

  



Název 

metodiky: 

Metodika sítě včasného zjištění 

Činnost sítě včasného zjištění jako součásti monitorování radiační 

situace prostřednictvím monitorovacích sítí 

SÚRO v. v. i. 

31/49 

Název 

projektu: 

Mobilní a stacionární radiační monitorovací systémy nové generace 

pro radiační monitorovací sítě 
1. 1. 2020 

 

 

 

P5  Měřicí místa AČR 

 

Vybavení měřicího místa 

 měřicí zařízení  PPDE (stacionární) - typ BITT Technology RS 04H (detekce 

prostorového dávkového ekvivalentu  H*(10), 

 měřicí zařízení (manuální) - typ ZRUP Radiometr DC-3E-98, 

 záložní zdroj elektrického napájení pro zajištění nejméně 24-hodinového provozu 

stacionárního měřicího zařízení bez napájení z vnější sítě elektrického napájení, 

 stojan s úchyty pro umístění detekční jednotky měřicího zařízení, 

 řídící počítač MM s operačním systémem a s příslušným aplikačním SW, 

 staniční aplikační SW,  

 převodník Vaisala WXT520 pro měření meteorologických parametrů - pouze na MM 

Hostivice-Břve a Vyškov), 

 kontrolní zdroj 137Cs, typ EG3X s aktivitou pod 100 kBq, 

 kontrolní zdroj 137Cs, typ EG3 s aktivitou pod 300 kBq, 

 spektrometr se scintilačním detektorem 3x3“ typ SBG1S/NKG301 (ENVINET) - pouze 

na MM Hostivice-Břve a Vyškov). 

 

 

Nastavení aplikačního SW řídícího počítače 

MM se řídí možnostmi a požadavky provozovatele, postupuje dle platných směrnic AČR [8]. 

 

 

Způsoby přenosu dat z MM na pracoviště řídící činnost SVZ (datové středisko) 

Přenos dat z MM na centrální vyhodnocovací pracoviště AČR (ÚARMS Hostivice-Břve) 

případně záložní vyhodnocovací pracoviště AČR (Vyškov) je zajišťován komunikační sítí 

AČR podle směrnic AČR. 

Přenos dat z centrálního vyhodnocovacího pracoviště AČR (ÚARMS Hostivice-Břve) 

případně záložního vyhodnocovacího pracoviště AČR (Vyškov) na pracoviště řídící činnost 

SVZ (datové středisko) do databáze MonRaS je zajišťován přes Internet prostřednictvím 

SFTP. 

 

 

Rozsah předávaných dat z MM 

 identifikace měřicího místa, 

 datum a čas začátku měřicího intervalu dané hodnoty,  

 hodnoty příkonů naměřené v jednotlivých měřicích intervalech. 

 

 

Časový interval měření: 
10 minut pro měření PPDE (s počátkem vždy na začátku 1., 11., 21., 31., 41. a 51. minuty 

každé hodiny). 
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Frekvence předávání dat 

Předávání dat z MM na pracoviště řídící činnost SVZ (datové středisko) do databáze MonRaS 

probíhá standardně po konci každého 10-minutového intervalu. 

 

 

Uvedení MM do režimu havarijního monitorování 

MM se do režimu havarijního monitorování neuvádí, jelikož režim normálního monitorování 

je shodný s režimem havarijního monitorování.  

 

 

Způsob vyrozumívání operátora MM o hodnotách překračujících nastavené IU 

 MM se řídí možnostmi a požadavky provozovatele, postupuje dle platných směrnic AČR 

[8], 

 

 prostřednictvím služby SM SÚRO/ administrátorů MonRaS, kteří na základě obdržení 

zprávy SMS a emailové zprávy obsahující informace o hodnotách překračujících nastavené 

IU, kontaktují stálou službu AČR (ÚARMS Hostivice-Břve); zprávy se generují 

automaticky pomocí SW pro analýzu naměřených hodnot v aplikaci MonRaS, který 

v případě zjištění hodnot překračujících nastavené IU tyto zprávy vytváří a rozesílá. 

 

Způsob vyrozumívání operátora MM o výpadku dat 

 MM se řídí možnostmi a požadavky provozovatele, postupuje dle platných směrnic AČR 

[8], 

 

 prostřednictvím služby SM SÚRO/ administrátorů MonRaS, kteří na základě obdržení 

emailové zprávy obsahující informace o výpadku dat, kontaktují stálou službu AČR 

(ÚARMS Hostivice-Břve); zprávy se generují automaticky 1x za hodinu pomocí SW pro 

kontrolu přítomnosti dat v daném období v databázi  MonRaS, který v případě zjištění 

výpadku dat tyto zprávy vytváří a rozesílá. 

 

 

Povinnosti operátora MM v případě zjištění hodnot překračujících nastavené 

IU/výpadku dat 

Operátor MM po obdržení příslušné informace postupuje dle platných směrnic AČR [8]. 

 

 

Kdy se provádí ověření správné funkce měřicího zařízení: 

MM se řídí možnostmi a požadavky provozovatele, postupuje dle platného kalibračního 

postupu AČR [9]. 

  

 

Kdo provádí ověření správné funkce měřicího zařízení: 

Operátor MM.  

 

  

Postup ověření správné funkce měřicího zařízení: 

Operátor MM postupuje dle platného kalibračního postupu AČR [9]. 
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Kdy se měřicí zařízení pokládá za správně pracující: 

Měřicí zařízení se pokládá za správně pracující tehdy, když odchylka naměřené hodnoty 

odezvy od předpokládané hodnoty odezvy není větší než 15 %. 

  

 

Co dělat, když měřicí zařízení při ověření nevyhoví: 

Operátor MM postupuje dle platného kalibračního postupu AČR [9]. 

 

Pokud měřicí zařízení nevyhoví ověření a pokládá se za vadné, tuto skutečnost oznámí stálá 

služba AČR (ÚARMS Hostivice-Břve) příslušným pracovníkům SÚJB/SÚRO (viz příloha 

P8), následně AČR zajistí servisní opravu měřidla. 

 

 

Oznámení poruch, výpadků, kalibrací, servisních prací 

Poruchy, výpadky, kalibrace, plánované servisní práce apod. je třeba oznámit 

telefonicky/emailem příslušným pracovníkům SÚJB (tj. administrátorům MonRaS) a na SM 

SÚRO (kontakty viz příloha P8). 
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P6  Měřicí místa TDS ČEZ, a.s. na ETE, EDU 

 

Vybavení i jednotlivé činnosti na MM TDS ČEZ, a.s. na ETE a EDU se řídí možnostmi a 

požadavky provozovatele v souladu se schváleným programem monitorování (viz platné 

metodiky a postupy provozovatele). 

 

 

Rozsah předávaných dat z MM 

 identifikace MM, 

 datum a čas začátku měřicího intervalu dané hodnoty,  

 hodnoty příkonů naměřené v jednotlivých měřicích intervalech.  

 

 

Časový interval měření: 
4 minuty pro měření PPDE. 

 

 

Frekvence předávání dat 

Předávání dat z MM (TDS1 a TDS2) na pracoviště řídící činnost SVZ (datové středisko) do 

databáze MonRaS probíhá standardně na konci každého 4-minutového intervalu, v MonRaS 

se dále naměřené hodnoty za 4-minutové měřicí intervaly přepočítávají na průměrné hodnoty 

za standardní 10-ti minutový interval měření.  

Z MM (TDS3) se naměřené hodnoty aktualizují jednou za hodinu, to znamená, že stejná 

hodnota je předávána celou hodinu ve 4-minutových intervalech. 

 

Uvedení MM do režimu havarijního monitorování 

MM (tzv. TDS1 a TDS2) se do režimu havarijního monitorování neuvádí, jelikož režim 

normálního monitorování je shodný s režimem havarijního monitorování. MM (tzv. TDS3) 

při havarijním monitorování přechází do stejného 4-minutového režimu předávání aktuálních 

dat. 
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P7  Služba SM SÚRO 

 

Vybavení služby SM SÚRO 

 mobilní telefon + nabíječka,  

 notebook + napájecí adaptér, 

 modem pro mobilní internet,  

 dokumenty (kontakty na MM SVZ, rozhodovací diagramy, postup připojení 

k notebooku, deník služby SM, kontakty na aktuální směnu KŘ SÚRO a KŠ SÚJB). 

 

Povinnosti pracovníka při přebírání služby SM SÚRO 

 převzít informace o plánovaných činnostech na MM SVZ, které mohou ovlivnit 

naměřené hodnoty v období nastupující služby (emaily, telefonické hovory, kalendář SM 

SÚRO), 

 ověřit si správné pochopení povinností služby SM SÚRO a rozhodovacích diagramů 

s pracovníkem SM SÚRO asistujícím při předávání služby, 

 ověřit funkčnost přiděleného mobilního telefonu a jeho nastavení (aby bylo zajištěno, že 

služba příchozí hovor/SMS nepřehlédne), 

 ověřit funkčnost přiděleného notebooku a modemu vč. prověření připojení k elektronické 

poště a ke vzdálenému přístupu k MonRaS, 

 provést kontrolu dokumentů služby SM.  

 

Poznámka: Případné problémy řešit na místě s pracovníkem oddělení SVZ asistujícím při 

předávání služby. Pokud se problémy s technickým zabezpečením služby SM nepodaří vyřešit 

na místě, nebo nastanou v průběhu výkonu služby, je třeba informovat VS KŘ SÚRO o 

případných omezeních při výkonu služby a dále postupovat dle jeho pokynů. 

 

Povinnosti pracovníka během služby SM SÚRO 

Pracovníci SÚRO zařazení do služeb SM SÚRO během své činnosti postupují dle 

rozhodovacích diagramů: 

Činnost Rozhodovací diagram 

 kontrola elektronické pošty „Kontrola elektronické pošty SM SÚRO“ 

 kontrola MonRaS „Kontrola funkčnosti MonRaS“ 

 šetření překročení 2. IU  „Činnost SM SÚRO při hlášení SMS o překročení 2.IU“ 

 obdržení informace o vyhlášení 

RMU / havarijního cvičení 

„Činnost SM SÚRO po oznámení RMU/ havarijního 

cvičení“ 

 příjem telefonického hovoru „Příjem telefonních hovorů na SM SÚRO“ 

 výpadky dat z MM SVZ „Výpadky dat“ 

Poznámka: v pracovní době lze o spolupráci požádat pracovníky SM SÚRO. 
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P8 Kontakty pro oznámení poruch, oprav, výpadků dat a 

kalibrací (příloha respektuje GDPR) 

 

 

e-mail administrátor MonRaS (SÚJB) admin-monras@sujb.cz  

e-mail SM SÚJB emergemcy@erc-cr.cz 

telefon SM SÚJB 224 220 200 

mobil SM SÚJB 725 002 410 

fax SM SÚJB 221 624 400 

email SM SÚRO rms@suro.cz 

email analytická expertní skupina SÚRO es-suro@suro.cz 

telefon SM SÚRO  261 211 169 

mobil SM SÚRO 725 002 421 

fax SM SÚRO 261 211 170 

servis SVZ  

(MM ČHMÚ, RC SÚJB, HZS, SÚRO a Týn n. V.)  

Helpdesk NUVIA a.s. (používají 

administrátoři MonRaS) 
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projektu: 
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P9  Kontakty na MM SVZ (příloha respektuje GDPR) 

 

ČHMÚ -  meteorologické stanice a observatoře  (MM s přítomností obsluhy) 

Měřicí místo Telefon E-mail 

Cheb 

Aktuální seznam kontaktů mají k dispozici  

pracovníci/služba SM SÚRO a administrátoři MonRaS  

v  souladu s platnými zákony České republiky a nařízením 

Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 

(GDPR) 

Karlovy Vary  

České Budějovice 

Přimda  

Tušimice 

Churáňov  

Kocelovice  

Ústí nad Labem 

Doksany 

Praha-Ruzyně 

Praha -Libuš 

Temelín  

Liberec 

Košetice - Kramolín 

Kostelní Myslová 

Pec pod Sněžkou  

Hradec Králové 

Přibyslav  

Ústí n. Orlicí  

Svratouch  

Dukovany  

Kuchařovice  

Luká  

Brno-Tuřany 

Červená 

Holešov 

Mošnov  

Lysá hora 



Název 

metodiky: 

Metodika sítě včasného zjištění 

Činnost sítě včasného zjištění jako součásti monitorování radiační 

situace prostřednictvím monitorovacích sítí 
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ČHMÚ -  stanice AIM (MM bez přítomnosti obsluhy) 

Poznámka: Zprávy zasílat na všechny uvedené e-mailové adresy pro dané MM. 

Měřicí 

místo 
Pobočka Kontaktní osoba Telefon Email 

Jeseník Ostrava 

Aktuální seznam kontaktů mají k dispozici  

pracovníci/služba SM SÚRO a administrátoři MonRaS  

v  souladu s platnými zákony České republiky a nařízením 

Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 

(GDPR) 

Opava Ostrava 

Bílý Kříž Ostrava 

Štítná nad 

Vláří 
Brno 

Valtice – 

Sedlec  
Brno 

Rýchory Hradec Králové 

Polom Hradec Králové 

Hojná 

Voda 
Plzeň 

Přebuz Ústí nad Labem 

Valdek Ústí nad Labem 



Název 

metodiky: 

Metodika sítě včasného zjištění 

Činnost sítě včasného zjištění jako součásti monitorování radiační 

situace prostřednictvím monitorovacích sítí 

SÚRO v. v. i. 
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Název 

projektu: 
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RC SÚJB 

 

Měřicí místo Kontaktní osoba Telefon E-mail 

RC Brno RC-emergency 725 002 413 emergency.rcb@sujb.cz 

RC České Budějovice RC-emergency 725 002 407 emergency.rccb@sujb.cz 

RC Hradec Králové RC-emergency 725 002 411 emergency.rchk@sujb.cz 

RC Kamenná RC-emergency 725 002 414 emergency.rcka@sujb.cz 

RC Ostrava RC-emergency 725 002 412 emergency.rcov@sujb.cz 

RC Plzeň RC-emergency 778 701 853 emergency.rcpm@sujb.cz 

RC Ústí nad Labem RC-emergency  725 002 409 emergency.rcul@sujb.cz 

Praha - SÚJB 
Styčné místo SÚJB 

Služba SM SÚJB 

224 220 200 

725 002 410 
emergency@erc-cr.cz 

Praha-SÚRO 
Styčné místo SÚRO 

Služba SM SÚRO 

261 211 169 

725 002 421 
rms@suro.cz 

 Administrátoři MonRaS admin-monras@sujb.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:emergency.rcka@sujb.cz
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metodiky: 

Metodika sítě včasného zjištění 

Činnost sítě včasného zjištění jako součásti monitorování radiační 

situace prostřednictvím monitorovacích sítí 
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projektu: 
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HZS 

 

 

 

AČR 

 

Měřicí místo Kontaktní osoba Telefon Email 

všechna MM AČR Stálá služba 
973 227 311 

724 035 844 
cbrn.centre@army.cz 

 

 

 

 

 

Měřicí místo Kontaktní osoba Telefon Email 

Frenštát 

Aktuální seznam kontaktů mají k dispozici  

pracovníci/služba SM SÚRO a administrátoři MonRaS  

v  souladu s platnými zákony České republiky a nařízením Evropského 

parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů (GDPR) 

Hodonín 

Jihlava 

Kamenice 

Olomouc 

 

Tišnov 

 

Zlín 

 

Frenštát 


