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Úvod 

Národní zpráva České republiky k havarijní připravenosti a odezvě byla vypracována na 

základě požadavku Mezinárodní agentury pro atomovou energii na její přípravu jako 

podkladového materiálu pro jednání zástupců států, které jsou členy Úmluvy o včasném 

oznamování jaderné nehody a Úmluvy o pomoci v případě jaderné nebo radiační nehody. 

Česká republika podává v této zprávě informace týkající se zajištění havarijní připravenosti 

a odezvy na radiační nehody a havárie tak, jak odpovídají stavu k 31. 12. 2013. 

Tuto zprávu vypracoval Státní úřad pro jadernou bezpečnost ve spolupráci s Ministerstvem 

vnitra-generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen 

„MV-GŘ HZS ČR“) a provozovatelem jaderných elektráren, tj. ČEZ, a.s. 
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A.  Úvod 

A.1 Národní politika havarijní připravenosti  

V České republice (dále jen „ČR“) je zavedený systém krizového řízení, jehož součástí je 

i systém (radiační) havarijní připravenosti a jehož základy byly zavedeny v roce 1997, kdy 

havarijní připravenost v ČR stanovil zákon č. 18/1997 Sb.
1
 Tento zákon definoval havarijní 

připravenost (dále jen „HP“), vnitřní a vnější havarijní plán a zónu havarijního plánování 

(dále jen „ZHP“). Definoval také povinnosti držitele povolení tj. provozovatele jaderných 

elektráren (dále jen „JE“) nebo pracovišť se zdroji ionizujícího záření, pro zajištění havarijní 

připravenosti a pro případ vzniku radiační nehody, příp. radiační havárie při činnosti jím 

prováděné na základě vydaného povolení. Zákon č. 18/1997 Sb. mj. stanovuje, že: 

a) Státní úřad pro jadernou bezpečnost (dále jen „SÚJB“) schvaluje vnitřní havarijní plán 

a každou jeho změnu (tomuto schválení musí předcházet tam, kde je to relevantní, 

projednání vazeb vnitřního a vnějšího havarijního plánu), vydává příslušná povolení 

až na základě schváleného vnitřního havarijního plánu a stanovuje ZHP, 

b) provozovatel musí v případě vzniku radiační nehody, příp. radiační havárie vyrozumět 

o jejím vzniku SÚJB a místně příslušné orgány státní správy (a to prostřednictvím 

příslušného operačního a informačního střediska hasičského záchranného sboru kraje) 

a předávat SÚJB stanovené údaje a informace, 

c) SÚJB řídí činnost radiační monitorovací sítě. S její pomocí a na základě hodnocení 

radiační situace zajišťuje podklady pro rozhodování o opatřeních vedoucích ke snížení 

nebo odvrácení ozáření v případě radiační havárie.  

Dalším zákonem v systému krizového řízení je ústavní zákon č. 110/1998 Sb., na jehož 

základě vláda zajišťuje bezpečnost občanů ČR. Tento zákon zřizuje Bezpečnostní radu státu 

(dále jen „BRS“) jako pracovní orgán vlády, který připravuje vládě návrhy opatření 

k zajišťování bezpečnosti ČR. BRS má řadu stálých pracovních výborů, z nichž jedním je 

Výbor pro civilní nouzové plánování. Byl zřízen v roce 1998 a náplní jeho činnosti je koordinace 

a plánování opatření k zajištění ochrany vnitřní bezpečnosti státu. Předsedkyně SÚJB je 

členkou Výboru a je přizývána i na jednání BRS. 

Zásadní zákony pro potřeby krizového řízení v ČR byly přijaty v r. 2000. Jedná se o zákony 

č. 238/2000 Sb., č. 239/2000 Sb., č. 240/2000 Sb. a č. 241/2000 Sb., z nichž nejdůležitější pro 

potřeby popisu systému radiační havarijní připravenosti a odezvy jsou zákony č. 239/2000 Sb. 

a 240/2000 Sb.  

Zákonem č. 239/2000 Sb. je vymezen integrovaný záchranný systém (dále jen „IZS“), jeho 

složky a jejich působnost. Dále zákon č. 239/2000 Sb. stanoví pro potřeby přípravy na 

mimořádné události a pro provádění záchranných a likvidačních prací působnost a pravomoci 

státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků, práva a povinnosti fyzických 

a právnických osob při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných 

a likvidačních prací. Ustanovením tohoto zákona se krajským úřadům ukládá, zpracovat plán 

k provádění záchranných a likvidačních prací na území kraje ("havarijní plán kraje") 

a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností zpracovat vnější havarijní plán, pokud pro ně 

tato povinnost vyplývá z ustanovení zákona č. 18/1997 Sb. Pokud ZHP přesahuje území 

                                                 

1 Všechny zákony v této zprávě jsou zákony v posledním, platném znění. Přehled všech zákonů s jejich plnými 

názvy a případnými změnami je uveden v Příloze č. 1. 
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správního obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností, ukládá se povinnost 

zpracovat vnější havarijní plán příslušnému krajskému úřadu. 

Příprava na krizové situace, které nesouvisejí se zajišťováním obrany ČR před vnějším 

napadením, se řídí ustanoveními zákona č. 240/2000 Sb. Zákon definuje krizové situace 

a stanovuje povinnosti vlády, ministerstev a dalších ústředních správních úřadů (dále jen 

„ÚSÚ“), přičemž Ministerstvo vnitra (dále jen „MV“) sjednocuje postupy v oblasti krizového 

řízení. Ustanovením tohoto zákona se zřizuje Ústřední krizový štáb (dále jen „ÚKŠ“) jako 

pracovní orgán vlády k řešení krizových situací. Hlavním úkolem ÚKŠ je koordinace činností 

ministerstev a úřadů při vzniku krizové situace. Základní povinností ministerstev a dalších 

ÚSÚ je podle ustanovení tohoto zákona zřídit pracoviště krizového řízení, zpracovat krizový 

plán a zřídit krizový štáb. Tento zákon dále ukládá povinnosti orgánům kraje a dalším 

orgánům s působností na území kraje, stanovuje povinnosti a pravomoci hejtmana, krajského 

úřadu a HZS kraje a ukládá zřídit bezpečnostní radu kraje a krizový štáb (dále jen „KŠ“) kraje 

a zpracovat krizový plán kraje. Stejně tak jsou zákonem ukládány povinnosti obcím 

s rozšířenou působností, starostům a obecním úřadům. 

Povinnosti SÚJB, který patří mezi další ÚSÚ, při přípravě na a při řešení mimořádných 

událostí resp. krizových situací vyplývají stejně jako u ostatních ÚSÚ z ustanovení zákona 

č. 239/2000 Sb. a zákona č. 240/2000 Sb. Další zvláštní povinnosti SÚJB jsou dány 

ustanoveními zákona č. 18/1997 Sb. Pro případ radiační havárie, která by byla řešena na 

ústřední úrovni, to znamená, že SÚJB jednak podle zákona č. 18/1997 Sb., přijímá data od 

provozovatele JE, na jehož zařízení havárie vznikla, jednak má k dispozici data 

z monitorování radiační situace na území ČR. Na základě těchto dat a údajů pak připravuje 

doporučení k zavedení evakuace, příp. dalších ochranných opatření a tato doporučení předává 

v případě zasažení území nejméně dvou krajů prostřednictvím ÚKŠ vládě ČR nebo 

prostřednictvím KŠ kraje hejtmanovi kraje zasaženého radiační havárií. 

A.1.1  Právní předpisy České republiky v oblasti havarijní připravenosti a havarijní 

odezvy 

Příloha č. 1 obsahuje přehled právních předpisů ČR z oblasti havarijní připravenosti a odezvy, 

včetně stručného popisu obsahu nejdůležitějších z nich.  

A.2 Přehled národního systému havarijní připravenosti a havarijní odezvy  

V souladu s právními předpisy, zejména z oblasti krizového řízení, je v ČR stanoven systém 

havarijní připravenosti pro případy vzniku krizových situací různého druhu. Obrázek A-1 

znázorňuje základní schéma struktury krizové připravenosti ČR pro případ vzniku mimořádné 

události, které je platné také pro případ „radiační“ havarijní připravenosti pro případ vzniku 

radiační mimořádné události. 
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Obrázek A-1: Základní schéma struktury krizové připravenosti ČR pro případ vzniku mimořádné události 

Pozn.: VCNP – Výbor pro civilní a nouzové plánování 

Pro úplnost je třeba k výše uvedenému uvést, že  

a) „radiační“ havarijní připraveností se rozumí schopnost rozpoznat vznik radiační 

nehody nebo havárie a při jejím vzniku plnit opatření stanovená havarijními plány,  

b) radiační mimořádnou událostí se rozumí událost důležitá z hlediska jaderné 

bezpečnosti nebo radiační ochrany, která vede nebo může vést k nepřípustnému 

ozáření zaměstnanců popřípadě dalších osob nebo k nepřípustnému uvolnění 

radioaktivních látek nebo ionizujícího záření do prostor jaderného zařízení nebo 

pracoviště nebo do životního prostředí, případně ke vzniku radiační nehody nebo 

radiační havárie, a tím i ke vzniku radiační mimořádné situace,  

c) radiační nehodou se rozumí událost, která má za následek nepřípustné uvolnění 

radioaktivních látek nebo ionizujícího záření nebo nepřípustné ozáření fyzických osob,  

d) radiační havárií se rozumí radiační nehoda, jejíž následky vyžadují naléhavá opatření 

na ochranu obyvatelstva a životního prostředí 

 

e) Pro posuzování závažnosti mimořádných událostí se tyto události, člení do tří stupňů 

(vyhláška č. 318/2002 Sb.): 
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i. prvním stupněm je klasifikována mimořádná událost, která vede nebo může vést 

k nepřípustnému ozáření zaměstnanců a dalších osob nebo nepřípustnému 

uvolnění radioaktivních látek do prostor jaderného zařízení nebo pracoviště, 

která má omezený, lokální charakter a k jejímu řešení jsou dostačující síly 

a prostředky obsluhy nebo pracovní směny, a při přepravě nedojde k úniku 

radioaktivních látek do životního prostředí, 

ii. druhým stupněm je klasifikována mimořádná událost, která vede nebo může vést 

k nepřípustnému závažnému ozáření zaměstnanců a dalších osob nebo 

k nepřístupnému uvolnění radioaktivních látek do životního prostředí, které 

nevyžaduje zavádění neodkladných opatření k ochraně obyvatelstva a životního 

prostředí. Událost druhého stupně je radiační nehodou a její řešení vyžaduje 

aktivaci zasahujících osob provozovatele a k jejímu zvládnutí jsou dostačující 

síly a prostředky držitele povolení, případně síly a prostředky smluvně zajištěné 

držitelem povolení, 

iii. třetím stupněm je klasifikována mimořádná událost, která vede nebo může vést 

k nepřípustnému závažnému uvolnění radioaktivních látek do životního 

prostředí, vyžadujícímu zavádění neodkladných opatření k ochraně obyvatelstva 

a životního prostředí, stanovená ve vnějším havarijním plánu a v havarijním 

plánu kraje. Událost třetího stupně je radiační havárií a její řešení vyžaduje, 

kromě aktivace zasahujících osob provozovatele a zasahujících osob podle 

vnějšího havarijního plánu, popřípadě havarijního plánu kraje, zapojení dalších 

dotčených orgánů 

Součástí havarijní připravenosti ČR na případný vznik radiační nehody nebo havárie je 

Celostátní radiační monitorovací sít (dále jen „RMS“), která vznikla v dubnu 1986. Právní 

rámec pro RMS je tvořen zákonem č. 18/1997 Sb. a vyhláškou č. 319/2002 Sb. Proces 

systematického zajišťování její činnosti a vybavení byl zahájen v r. 2001.  

Řízení sítě je uloženo SÚJB. Na její činnosti se vedle SÚJB ve stanoveném rozsahu podílejí 

ministerstva financí, obrany, vnitra, zemědělství a životního prostředí. SÚJB má s těmito 

ministerstvy uzavřeny rámcové dohody, které jsou doplněny prováděcími smlouvami 

uzavřenými s jednotlivými institucemi uvedených resortů, participujícími přímo na činnosti 

RMS.  

Kromě samotného průběžného monitorování radiační situace jsou v rámci RMS organizována 

havarijní cvičení a srovnávací měření, jichž se účastní zejména mobilní skupiny, resp. 

laboratorní skupiny.  

Výsledky monitorování radiační situace na území ČR získávané z RMS jsou zveřejňovány 

průběžně na internetové stránce SÚJB (www.sujb.cz/monitorovani-radiacni-situace). 

Páteřním systémem RMS je Síť včasného zjištění (dále jen „SVZ“), která slouží k rychlému 

zjištění odchylek od normální radiační situace, ať již jejich příčina je vyvolána událostí na 

území ČR nebo mimo něj. Měřící místa SVZ jsou vybavena detektory dávkového příkonu, 

s kontinuálním záznamem a přenosem dat. Součástí SVZ jsou teledozimetrické systémy 

umístěné v okolí obou JE. Osm měřících míst SVZ je současně měřícími místy kontaminace 

ovzduší, na kterých jsou kontinuálně odebírány velké objemy vzduchu a radioaktivní látky 

jsou zachycovány na filtr. Citlivá měření filtru pak dovolují stanovit i stopová množství 

radioaktivních látek v ovzduší.  

V případě vzniku radiační havárie na území ČR nebo v zahraničí s možným dopadem na 

území ČR je vzniklá krizová situace řešena v rámci systému havarijní odezvy. Obrázek A-2 

znázorňuje základní schéma struktury havarijní odezvy ČR při vzniku radiační havárie.  

http://www.sujb.cz/
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Obrázek A-2: Základní schéma struktury havarijní odezvy ČR při vzniku radiační havárie 

Pozn: HŠ – havarijní štáb 

K obrázku A-2 je třeba pro úplnost uvést, že odezvou na radiační mimořádnou událost se 

rozumí uplatnění souboru opatření ke zvládnutí situace související se vznikem radiační 

mimořádné události s cílem znovunabytí kontroly nad vzniklou situací a zabránění nebo 

zmírnění následků vzniklé radiační mimořádné události, včetně neradiačních následků. 
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V případě vzniku radiační havárie v zahraničí, která by měla vliv na území ČR, výše uvedený 

systém havarijní odezvy, bude reagovat buď na základě zjištění změněné radiační situace 

indikované SVZ nebo na základě informace o této havárii. 

A.2.1 Vnitřní a vnější havarijní plány jaderných zařízení 

V systému havarijní připravenosti a havarijní odezvy v ČR pro případ radiačních 

mimořádných událostí jsou důležitou dokumentací vnitřní a vnější havarijní plány. 

Vnitřní havarijní plány - v souladu s vyhláškou č. 318/2002 Sb. je provozovatel JE nebo 

pracoviště se zdroji ionizujícího záření povinen k zajištění havarijní připravenosti vytvořit 

odpovídající organizační a personální podmínky tak, aby v případě vzniku mimořádných 

událostí byl personál JE připraven okamžitě reagovat na vzniklou situaci a zahájit předem 

plánované činnosti zaměřené k potlačení negativních projevů a důsledků a k zajištění radiační 

ochrany osob. 

Vnitřní havarijní plány stanovují: 

a) organizační strukturu provozovatele a zásady pro řízení a provádění zásahů při vzniku 

mimořádných událostí, 

b) způsoby vyrozumění všech osob a orgánů, které je nutné povolat k provedení zásahu 

v prostorách jaderného zařízení nebo pracoviště se zdroji ionizujícího záření, 

c) způsoby oznamování vzniku mimořádné události SÚJB a orgánům správních úřadů 

a při vzniku radiační havárie, způsoby jejich vyrozumění a způsob zajištění varování 

obyvatelstva v ZHP, 

d) požadavky na monitorování radiační situace při vzniku mimořádných událostí, a to 

jak v prostorách zařízení nebo pracoviště, tak i v jeho okolí, 

e) způsoby vyrozumění a varování zaměstnanců a osob na zařízeních nebo pracovišti pro 

jednotlivé stupně mimořádných událostí, včetně stanovení nutných opatření na 

ochranu jejich zdraví a životů, na omezení a snížení jejich ozáření, 

f) zásady a postupy pro shromažďování, ukrytí, evakuaci, poskytování první pomoci 

postiženým zaměstnancům a osobám, včetně zdravotnického zajištění, až po 

poskytování specializované lékařské péče, 

g) postupy při ukončení mimořádných událostí, 

h) postupy pro řízení a provádění zásahů pro zasahující osoby; zásahové postupy jsou 

následně podrobně zapracovány v zásahových instrukcích.  

Vnější havarijní plány jsou pro stanovenou ZHP zpracovávány územně příslušnými HZS 

krajů v souladu s požadavky stanovenými zákonem č. 239/2000 Sb. a vyhláškou č. 328/2001 

Sb. Zpracování vnějšího havarijního plánu vychází z podkladů předaných provozovatelem JE 

a z dílčích podkladů připravených příslušnými krajskými úřady, IZS a obcemi. Zpracované 

vnější havarijní plány jsou projednávány s provozovatelem JE a se SÚJB a Ministerstvem 

vnitra – generálním ředitelstvím HZS ČR (dále jen „MV – GŘ HZS ČR“). 

Vnější havarijní plány stanovují cíle a způsoby zajištění jednotlivých druhů ochranných 

opatření jako jsou:  

a) vyrozumění orgánů a organizací, 

b) varování obyvatelstva, 

c) ukrytí obyvatelstva, 

d) jodová profylaxe, 

e) evakuace obyvatelstva včetně dozimetrické kontroly a dekontaminace na výjezdech 

z ohroženého území, 

f) regulace pohybu osob na ohroženém území, 

g) zdravotní péče. 
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A.2.2 Varování obyvatelstva v zónách havarijního plánování  

Varování obyvatelstva je zajištěno v ZHP, kterou tvoří 20 km pásmo okolo JE Dukovany 

a 13 km pásmo okolo JE Temelín, pomocí sirén s následným rozhlasovým a televizním 

vysíláním předem připravené informace o vzniku radiační havárie a o opatřeních, která je 

potřebné provést (ukrytí, jodová profylaxe – požití antidot), a doporučení k přípravě na 

evakuaci obyvatelstva žijícího v 5 km vnitřní zóně JE Temelín a v 10 km vnitřní zóně JE 

Dukovany.  

Obrázek A-3 zobrazuje schématické znázornění systému varování obyvatelstva v ZHP. 

Plnými čárami je vyznačen základní systém varování, čárkovaně záložní systém.) 

 

Obrázek A-3: Schematické znázornění systému varování obyvatelstva v ZHP 

Tablety pro jodovou profylaxi (kalium jodid – KI) jsou předem distribuovány obyvatelstvu 

v ZHP (do rodiny, školy, nemocnice, pracoviště) s tím, že krajské úřady mají k dispozici 

rezervu cca 10 % dávek KI a obyvatelstvo má možnost si tyto preparáty koupit i v lékárnách. 

Antidota u obyvatelstva v ZHP jsou obměňována provozovatelem JE před uplynutím jejich 

exspirační doby. 

B.  Shrnutí 

B.1  Přehled důležitých problémů v oblasti havarijní připravenosti a havarijní 

odezvy, které byly identifikovány 

Vzhledem k tomu, že tato národní zpráva je vypracovávána poprvé, ČR se rozhodla 

vykazovat v této kapitole zejména aktivity za období od vzniku havárie na JE Daiiči, 

Fukušima v Japonsku. Dále jsou uvedeny problémy, které byly identifikovány v letech 2011 

až 2013. 

B.1.1 Závěry z národního havarijního cvičení ZÓNA 2013 

Nedostatky byly zjištěny v rámci havarijního cvičení ZÓNA 2013 (podrobnosti viz 

kapitola B.2.1). Nejdůležitějším identifikovaným závěrem byla nutnost analýzy existujících 
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vnějších havarijních plánů a jejich optimalizace, resp. zefektivnění obsahu plánů jednotlivých 

činností. 

B.1.2 Národní akční plán 

Národní akční plán na zvýšení jaderné bezpečnosti v ČR navazuje na Národní zprávu 

o zátěžových zkouškách jaderných elektráren ČR [1], zpracovanou z podnětu Evropské 

komise v reakci na havárii JE ve Fukušimě. 

Národní akční plán shrnuje požadavky na opatření směřující ke zlepšení úrovně jaderné 

bezpečnosti, radiační ochrany, havarijní připravenosti a havarijní odezvy formulované v rámci 

prováděného procesu periodického hodnocení jaderné bezpečnosti (dle dokumentů MAAE), 

tak opatření formulovaná ve zprávě k vyhodnocení zátěžových testů. 

Akce z oblasti havarijní připravenosti a havarijní odezvy shrnuje Tabulka B-1 a podrobnosti 

ke splněným akcím jsou uvedeny v bodě B.2.2. 

Tabulka B-1: Přehled akcí z Národního akčního plánu v oblasti havarijní připravenosti a havarijní odezvy 

Akce  Plnění  Termín 

Alternativní doplňování nafty pro dlouhodobý provoz 

dieselgenerátorů 

splněno  

Zajištění regionálního meteorologického varování splněno  

Zajištění dostupnosti personálu pro dlouhodobou vnější podporu 

řešení složitých technologických mimořádných událostí  

splněno  

Zajistit dostatečné kapacity a odbornost personálu pro vnitřní 

podporu při více blokových haváriích a při zasažení celé lokality 

Probíhá  31. 12. 2014 

Zajistit alternativní prostředky pro vnitřní i vnější komunikaci, 

vyrozumění a varování personálu i obyvatelstva při ztrátě stávající 

infrastruktury 

splněno   

Zajistit náhradní způsoby řízení mimořádných událostí při ztrátě 

základních center řízení (Havarijní řídící středisko, Řídící centrum 

Fyzické ochrany, řídící centrum požární ochrany) 

Probíhá  

 

31. 12. 2014 

Zajistit nezbytné technické prostředky, ochranu personálu a 

techniky a zázemí v období mimo provádění zásahů (24 h /7 dnů) 

splněno 

 

 

Pravidelná aktualizace havarijních plánů  průběžně 

B.1.3 Závěry mise IRRS 

Ve dnech 18. – 29. listopadu 2013 na SÚJB proběhla prověrka Mezinárodní agentury pro 

atomovou energii (dále jen „MAAE“), tzv. Integrated Regulatory Review Service (dále jen 

„IRRS“), jejímž cílem bylo posoudit a případně dále zlepšit infrastrukturu státního dozoru 

v ČR. V oblasti havarijní připravenosti a odezvy, kde probíhalo prověření souladu právních 

předpisů ČR a standardu MAAE Preparedness and Response for a Nuclear or Radiological 

Emergency, Safety Standards Series No. GS-R-2 [2] byly ČR navrženy 2 doporučení 

a 2 podněty ke zlepšení.  

Prvním doporučením je doporučení pro vládu ČR, aby zajistila zavést systém kategorii 

ohrožení, národní (radiační) havarijní plán a systém obnovy v právních předpisech ČR tak, 

aby byl zajištěn soulad s GS-R-2 [2]. 

Druhým doporučením je doporučení pro SÚJB, aby stanovil v právních předpisech ČR 

požadavky na zavedení tzv. havarijních zásahových úrovní.  
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V oblasti podnětů bylo SÚJB navrženo aby, zvážil: 

a) možnost mít přítomného svého zástupce přímo na JE v havarijním řídícím středisku, 

aby tak zajistil svou nezávislou informovanost a aby KŠ SÚJB mohl v případě potřeby 

přímo komunikovat s tímto zástupcem, 

b)  zlepšení svých opatření pro poskytování informací veřejnosti a tisku v průběhu 

radiační nehody nebo havárie, a aby se snažil o vytvoření komplexní strategie v této 

oblasti. 

B.2 Přehled významných změn a vylepšení v národním systému havarijní 

připravenosti a havarijní odezvy, pokud nastaly 

B.2.1 Změny a vylepšení plynoucí ze závěrů z národního havarijního cvičení ZÓNA 

2013 

Ze závěrů cvičení „ZÓNA 2013“ vyplynula nutnost optimalizace vnějších havarijních plánů 

a aktualizace vnějšího havarijního plánu JE Dukovany. Na základě těchto závěrů byly za 

účelem optimalizace podniknuty jednotlivé kroky k „zúžení“ a větší přehlednosti plánů. 

V r. 2013 byla ustanovena pracovní skupina pro řešení problematiky úpravy vnějších 

havarijních plánů pro ZHP JE. Pracovní skupina je sestavená z příslušníků HZS kraje 

Vysočina, HZS Jihočeského kraje, HZS Jihomoravského kraje a MV – GŘ HZS ČR. Jednání 

pracovní skupiny je zaměřeno na vylepšení jednotlivých plánů konkrétních činností 

a postupnou revizi vnějších havarijních plánů s přihlédnutím na nutnost aktualizace vyhlášky 

č. 328/2001 Sb. Termín aktualizace vnějšího havarijního plánu JE Dukovany je stanoven na 

31. 12. 2014. 

B.2.2 Změny a vylepšení plynoucí z Národního akčního plánu 

Zajištění výstražné služby pro JE 

Provozovatel JE, tj. ČEZ, a.s. uzavřel smlouvu s Českým hydrometeorologickým ústavem 

o zasílání regionálních meteorologických prognóz a předpovědí na pracoviště směnového 

inženýra. V případě vydání výstrahy ze strany Českého hydrometeorologického ústavu (např. 

extrémní teploty, extrémní vítr, extrémní srážky) směnový inženýr informaci o výstraze 

dostane a rozhodne o dalším provozu a činnostech na JE. 

Alternativní prostředky pro vnitřní i vnější komunikaci 

Pro případ dlouhodobého výpadku napájení standardních komunikačních prostředků nebo 

jejich poškození byly na JE doplněny alternativní prostředky pro vnitřní i vnější komunikaci 

(satelitní telefony, polní telefony). Tyto prostředky jsou plánovány k využití pro komunikaci 

mezi vybranými pracovišti na JE a pro komunikaci s organizacemi zapojených do národního 

systému havarijní připravenosti a odezvy.  

Dostatečné kapacity a odbornost personálu pro víceblokové havárie a pro zasažení celé 

lokality 

Na každé JE byl navýšen počet členů technického podpůrného střediska pro účinné řešení 

událostí s dopadem na více bloků JE. Pro interní pomoc byli vytipováni klíčoví pracovníci 

elektrárny, kteří mají znalosti jednotlivých zařízení. Seznam klíčových zaměstnanců včetně 

uvedení jejich znalostí a schopností byl zapracován do dokumentace havarijní připravenosti 

a odezvy obou JE. Externí odborná podpora je řešena přes databázi kontaktů odborníků 

a specialistů externích organizací a firem. Dále byla nastavena spolupráce s Moskevským 

RCC WANO.  
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Aktualizace vnitřních a vnějších havarijních plánů 

Vnitřní havarijní plán JE byl aktualizován v roce. 2013 a bude aktualizován i v roce 2014. 

Aktualizace vnějšího havarijního plánu JE Temelín proběhla v roce 2013. Aktualizace 

vnějšího havarijního plánu JE Dukovany probíhá (viz kapitola B.1.1) 

B.2.3 Změny a vylepšení plynoucí ze závěrů mise IRRS 

Systém kategorií ohrožení, povinnost zpracovat národní havarijní plán, havarijní zásahové 

úrovně i systém obnovy po radiační havárii SÚJB předpokládá zavést v novém atomovém 

zákoně, který připravuje. Řešení zbylých doporučení a podnětů je plánováno zahájit v roce 

2014. 

B.3  Zkušenosti, poučení a opatření přijatá v reakci na vzniklé radiační nehody nebo 

havárie nebo na problémy identifikované při havarijních cvičeních 

B.3.1 Zkušenosti, poučení a opatření přijatá v reakci na vzniklé radiační nehody 

a havárie 

Na území ČR ve sledovaném období od fukušimské havárie, tj. od roku 2011 do 31. 12. 2013 

nedošlo k radiační nehodě a havárii, přičemž definice radiační nehody a radiační havárie je 

uvedena v kapitole A.2. 

Pro úplnost je třeba uvést, že na území ČR vznikla řada mimořádných případů, jejichž přehled 

byl zveřejněn v [3]. 

Tyto mimořádné případy jsou evidovány, byla na ně zajištěna z hlediska radiační ochrany 

přiměřená reakce. Nejednalo se však o případy, kdy by bylo nutné aktivovat na území ČR 

národní systém havarijní odezvy. 

B.3.2 Zkušenosti, poučení a opatření přijatá v reakci na problémy identifikované při 

havarijních cvičeních 

V roce 2005 bylo uskutečněno cvičení INEX 3. Toto cvičení bylo štábní a zúčastnily se jej 

všechny složky systému krizového řízení ČR. Zjištěným nedostatkem byl předpoklad, že 

havarijní odezva na radiační havárii by byla řízena z úrovně kraje. Proto bylo rozhodnuto, že 

další cvičení se budou připravovat tak, aby do havarijní odezvy byl zahrnut celý národní 

systém krizového řízení. Proto se další cvičení v ZHP obou JE konala jako národní, tedy na 

základě plánu cvičení orgánů krizového řízení ČR, který schvaluje BRS. 

Na základě tohoto plánu je jednou za 2-3 roky prováděno cvičení ZÓNA, jehož tématem je 

procvičení odezvy na radiační havárii v jedné ze zón havarijního plánování jaderných 

elektráren. Tímto cvičením se provádí ověřování vnějšího havarijního plánu pro příslušnou 

ZHP a prověřuje se havarijní odezva na vzniklou radiační havárii na všech stupních krizového 

řízení (stát, kraj, obec s rozšířenou působností, obce, provozovatel JE). Každé cvičení se 

vyhodnocuje, a informace o průběhu cvičení, jeho hodnocení a uložení úkolů k odstranění 

zjištěných nedostatků se předává ve formě zprávy do  Výboru pro civilní a nouzové 

plánování. 

Na národní úrovni byla uskutečněna cvičení ZÓNA 2008 (JE Dukovany), ZÓNA 2010 (JE 

Temelín) a ZÓNA 2013 (JE Dukovany). Provedená cvičení od roku 2008 jednoznačně 

potvrdila, že případná odezva na radiační havárii vzniklou v ČR musí být odezvou, které se 

zúčastní všechny stupně krizového řízení, a že řízení a koordinaci odezvy musí realizovat 

ÚKŠ jako pracovní orgán vlády ČR. 

Jako rozhodující opatření po každém cvičení ZÓNA jsou prováděny aktualizace vnějších 

havarijních plánů v souladu se zjištěným konkrétním stavem. Dále se provádějí opatření ke 



 

16/98 

zkvalitnění komunikace mezi orgány krizového řízení a opatření ke zkvalitnění komunikace 

s veřejností, a to i cestou moderních komunikačních prostředků (web, facebook, atd..). 

Z hlediska SÚJB jsou nejdůležitější poznatky a zkušenosti získané při cvičeních v roce 2010 

a 2013 v souvislosti s procvičováním reálného monitorování radiační situace v reálném terénu 

s využitím mobilních monitorovacích skupin a letecké monitorovací skupiny. Dalšími 

důležitými poznatky jsou poznatky související se zřízením regionálního krizového štábu 

SÚJB (opatření implementované na základě poznatků získaných při cvičení ZÓNA 2008) 

jako předsunutého řídícího pracoviště KŠ SÚJB pro monitorování radiační situace. Všechny 

tyto poznatky se promítly do interních předpisů SÚJB, kdy byly provedeny jejich potřebné 

úpravy. 

B.4 Opatření přijatá pro zlepšení transparentnosti a komunikaci s veřejností 

Na základě zkušeností, které byly v průběhu let nashromážděny při pravidelných cvičeních na 

JE a při cvičení orgánů krizového řízení typu „ZÓNA“, byla zlepšována komunikace mezi 

jednotlivými cvičícími subjekty a veřejností. Aby nedocházelo k chybné interpretaci situace, 

byla nastavena v rámci příprav cvičení ZÓNA základní pravidla komunikace: 

a) tiskové zprávy vydávají mluvčí jednotlivých cvičících subjektů koordinovaně, 

pravidelně a předávají je tiskové mluvčí MV – GŘ HZS ČR, 

b) pro veřejnost je zřízena informační linka, jejíž obsluhu zajišťují odborně připravení 

příslušníci HZS ČR, 

c) každý subjekt vydává informace (pro veřejnost, média) pouze v rámci svých 

kompetencí a informuje o svých aktivitách, 

d) každý cvičící subjekt pořádá vlastní tiskové konference, 

e) každý cvičící subjekt informuje o své činnosti při řešení mimořádné události na svých 

web stránkách. 

SÚJB při posledních dvou cvičeních ZÓNA navíc měl na svém webu a facebooku on-line 

reportáž aktivit prováděných svým cvičícím krizovým štábem. 

Protože v ČR neexistuje žádný dokument, kterým by byla stanovena výše uvedená 

komunikační strategie pro informování veřejnosti v případě vzniku radiační havárie, mise 

IRRS navrhla SÚJB, aby zvážil vypracování obecné komunikační strategie pro tuto 

komunikaci.  

Útvary komunikace jaderných elektráren Skupiny ČEZ byly v roce 2013 (v souvislosti se 

cvičením ZÓNA 2013) organizačně zařazeny do celku Útvaru komunikace a marketingu 

Skupiny ČEZ, jenž je přímo podřízen generálnímu řediteli ČEZ, a.s. Podmínkou organizační 

změny bylo zachování a posílení v oblasti krizové komunikace v oblasti jaderné energetiky.  

Odpovědnost jednotlivých manažerů upravuje metodika Krizová komunikace ve Skupině 

ČEZ. Důraz je kladen především na rychlou, účinnou a transparentní krizovou komunikaci, 

která maximálně využívá možnosti a komunikační kanály všech útvarů Skupiny.  

Zároveň proběhla jednání o součinnosti komunikátorů ČEZ a složek IZS s cílem nově a 

jednotně nastavit krizovou komunikaci  pro  případy mimořádných událostí, kdy dojde ke 

svolání krizového štábu kraje. Pilotní návrh nového konceptu krizové komunikace byl v praxi 

vyzkoušen cvičením Zóna Média 2013 v září 2013. Poznatky z tohoto komunikačního cvičení 

jsou zapracovávány do řídící dokumentace provozovatele JE. 
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V rámci konsolidace plánů krizové komunikace se zohledněním poznatků z událostí na JE 

Fukušima a doporučení MAAE byly rovněž připraveny nové komunikační prostředky 

a zásahové materiály pro komunikátory ČEZ, a.s. a složek IZS. Jsou jimi: 

a) zásahové karty ETE a zásahové karty EDU, které obsahují základní terminologii, 

informace a kontakty pro případ mimořádných událostí na JE Temelín a JE Dukovany. 

b) Dark Web – připravená „skrytá“ mikrosite, vč. verze pro mobilní telefony a tablety, 

obsahující pokyny pro obyvatelstvo pro případ mimořádné události na JE, vč. prostoru 

pro aktuální zprávy a pokyny. 

c) Dark Facebook profile „Jaderná událost“ připravená neveřejná stránka pro sociální síť 

Facebook, která může být v případně mimořádné události na JE Temelín aktivována 

a propojena se stávajícím profilem „Pro jádro“. 

Bylo rovněž provedeno proškolení zaměstnanců Skupiny ČEZ, kteří jsou členy pohotovostní 

organizace havarijní odezvy, pro ovládání těchto komunikačních prostředků. 

Základní havarijní štáb ČEZ, a.s. rovněž schválil koncept částečné zastupitelnosti tiskových 

mluvčích JE Temelín a JE Dukovany pro případ mimořádné události. Koncept předpokládá 

možnost posílit komunikační tým proškolenými a zkušenými komunikátory druhé JE, kteří 

mají k dispozici přístup k informačním kanálům. V rámci tohoto konceptu je přijat výcvikový 

program pro vybrané mluvčí (v roce 2014 min. 2 za každou elektrárnu), který jim osvětlí 

základní rozdíly a rozdíly v bezpečnostně významných oblastech. 

C.  Přehled jaderných zařízení, pracovišť se zdroji ionizujícího záření, 

činností souvisejících s využíváním jaderné energie a radiačních činností 

C.1 Přehled národních kategorií ohrožení 

V ČR nemohl zatím systém kategorií ohrožení tak, jak je zaveden v GS-R-2 [2], být 

realizován, protože není definován v žádném závazném právním předpise ČR. Přesto je 

možné provést zařazení existujících jaderných zařízení, pracovišť se zdroji ionizujícího záření 

a činností souvisejících s využíváním jaderné energie a radiačních činností do kategorií 

ohrožení tak, jak jsou stanoveny v GS-R-2.  

Systém kategorií ohrožení znamená provádění ocenění možných dopadů radiačních 

mimořádných událostí na území daného státu, které mohou vzniknout na jaderných zařízeních 

nebo pracovištích se zdroji ionizujícího záření a při provádění činností souvisejících 

s využíváním jaderné energie nebo radiačních činností. V ČR fakticky ocenění možných 

dopadů radiačních mimořádných událostí připadajících v úvahu při provádění povolovaných 

činností probíhá. Každý žadatel o povolení nebo držitel povolení, kterému může při 

povolované činnosti vzniknout radiační mimořádná událost, musí provést jejich analýzu, 

klasifikaci (popis viz bod A.2) a uvést jejich výčet ve vnitřním havarijním plánu. 

SÚJB vnitřní havarijní plány schvaluje, takže má přehled o všech prováděných činnostech, 

resp. jaderných zařízeních nebo pracovištích se zdroji ionizujícího záření, na nichž mohou 

radiační mimořádné události vzniknout. Z pohledu kategorií ohrožení jsou důležité radiační 

mimořádné události stupně 2 s možností úniku radioaktivních látek do životního prostředí 

a radiační mimořádné události stupně 3, protože právě u těchto stupňů radiačních 

mimořádných událostí není vyloučen dopad vzniklé události i na území ČR. V případě 

možnosti vzniku radiační mimořádné události stupně 3 musí navíc provozovatel JE předat 

potřebné podklady k zajištění odezvy na tuto radiační mimořádnou událost zpracovateli 

vnějšího havarijního plánu. Vnější havarijní plán se zpracovává pro ZHP, tedy pro území, 

které je v okolí jaderného zařízení a na němž mohou být zaváděna opatření pro ochranu 

obyvatelstva. 
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S uvážením filozofie systému kategorií ohrožení definovaného MAAE v GS-R-2 a systému 

klasifikace radiační mimořádné události definovaného v ČR ve vyhlášce č. 318/2002 Sb. lze 

konstatovat, že v ČR existují všechny kategorie ohrožení s výjimkou kategorie ohrožení II. 

Pro zařazení jaderných zařízení a pracovišť se zdroji ionizujícího záření do kategorií ohrožení 

I a III tak platí:  

Kategorie ohrožení I: 

Jaderné zařízení – energetický jaderný reaktor: 

a) JE Dukovany, 

b) JE Temelín. 

Kategorie ohrožení III: 

1) Jaderná zařízení – výzkumné reaktory: 

a) Centrum výzkumu Řež, s.r.o. (výzkumné reaktory), 

b) České vysoké učení technické – Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská (školní 

reaktor), 

2) mezisklad vyhořelého paliva, sklad vyhořelého paliva a úložiště radioaktivních odpadů 

v areálu JE Dukovany,  

3) sklad vyhořelého paliva v areálu JE Temelín,  

4) úložiště radioaktivních odpadů v dole Richard u Litoměřic a v dole Bratrství 

u Jáchymova, 

5) sklad vysoce aktivních odpadů v ÚJV Řež, a.s., 

6) pracoviště palivového cyklu Diamo, s.p.: 

a) důlní těžba a zpracování uranové rudy, odštěpný závod GEAM, Dolní Rožínka, 

b) likvidace pozůstatků těžby, odštěpný závod Správa uranových ložisek, Příbram, 

c) likvidace pozůstatků těžby, odštěpný závod Správa uranových ložisek, Mydlovary, 

d) likvidace chemické těžby, odštěpný závod Těžba a úprava uranu, Stráž pod Ralskem, 

e) provoz dekontaminačních stanic důlních vod (10 pracovišť) v lokalitách odštěpných 

závodů DIAMO, s.p., 

7) pracoviště dolu Svornost Léčebné lázně Jáchymov, a.s., 

8) pracoviště s velkým průmyslovým ozařovačem (pracoviště pro radiační sterilizaci 

zdravotnického materiálu), BIOSTER, a.s., Veverská Bítýška, 

9) pracoviště vyrábějící, popřípadě i používající, otevřené i uzavřené radionuklidové zářiče 

o celkově vysokých aktivitách společností: 

a) Eckert & Ziegler Cesio, s.r.o. Praha,  

b) ISOTREND, s.r.o., Praha, 

c) Český metrologický institut – inspektorát ionizujícího záření, Praha, 

d) ÚJV Řež, a.s., Řež, 

e) RadioMedic, s.r.o., Řež, 

f) VF, a.s., Černá Hora, 

g) LOMA, s.r.o., Dobřany. 

10) 20 pracovišť s otevřenými radionuklidovými zářiči III. kategorie
2
, a to u 13 provozovatelů 

po celém území ČR.  

                                                 
2 kategorie pracovišť – viz vyhláška č. 307/2002 Sb. 
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C.2 Přehled hlavních jaderných zařízení, pracovišť se zdroji ionizujícího záření a 

činností souvisejících s využíváním jaderné energie a radiačních činností 

V ČR je provozováno celkem 6 energetických výrobních bloků s reaktory VVER ve dvou JE 

(Dukovany a Temelín), jejichž majitelem a provozovatelem je ČEZ a.s., dva výzkumné 

reaktory v Centru výzkumu Řež, s.r.o., a školní reaktor na Českém vysokém učení 

technickém - Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské. 

C.2.1 JE Dukovany a JE Temelín 

V JE Dukovany jsou v provozu čtyři bloky VVER-440/213, jejichž původní projektový 

elektrický výkon byl 440 MW pro každý blok, (celkový instalovaný výkon 1760 MW). 

V současnosti je maximální elektrický výkon každého bloku 500 MW. Této hodnoty bylo 

dosaženo modifikací projektu s využitím projektových rezerv bloků. Výstavba všech bloků JE 

Dukovany byla zahájena v roce 1979. 1. blok byl uveden do provozu v roce 1985, zbývající 

tři bloky v rozmezí let 1986 - 1987. JE Dukovany má stanovenou ZHP o poloměru 20 km – 

blíže viz kapitola E.4.1. 

V JE Temelín jsou v provozu dva monobloky s tlakovodními energetickými reaktory VVER-

1000/V 320. Výstavba elektrárny byla zahájena v roce 1987 podle projektové dokumentace 

sériového bloku z roku 1984. Počátkem devadesátých let byl projekt ve spolupráci s firmou 

WESTINGHOUSE modernizován. Oba bloky byly uvedeny do provozu v roce 2002. Celkový 

instalovaný elektrický výkon je 2 000 MW, po provedených projektových úpravách bylo 

v roce 2013 dosaženo zvýšení výkonu každého z bloků na 1050 MW. JE Temelín má 

stanovenou ZHP o poloměru 13 km – blíže viz kapitola E.4.1. 

Výčet provedených posouzení úrovně zajištění bezpečnosti obou JE mezinárodními týmy 

a jejich hlavní závěry jsou uvedeny v Národní zprávě ČR pro účely Úmluvy o jaderné 

bezpečnosti, kapitola 1.1.2 [4]. 

V roce 2011 byly na obou JE provedeny tzv. Zátěžové testy (Stress Tests) - cílené 

přehodnocení bezpečnostních rezerv JE v souvislosti s událostmi, které se staly na JE 

Fukušima,. Na základě výsledků Zátěžových zkoušek byl pro obě české JE sestaven Akční 

plán zvyšování bezpečnosti [viz kapitoly B.1.2 a B.2.2]. 

C.2.2 Výzkumné reaktory v Centru výzkumu Řež, s.r.o. 

Výzkumný reaktor LVR-15 

Výstavba reaktoru s původním označením VVR-S byla zahájena v roce 1955 a reaktor byl 

spuštěn 24. 9. 1957. Jeho tepelný výkon byl 2 MWt. Sloužil jako víceúčelové výzkumné 

zařízení pro československý jaderný program a národní hospodářství. Reaktor byl využíván 

pro výrobu izotopů, ozařování materiálů a vědecký výzkum v oblasti reaktorové fyziky. 

V roce 1964 byl jeho výkon zvýšen na 4 MWt. V roce 1989 došlo k zásadní rekonstrukci, kdy 

byla vyměněna všechna technologická zařízení včetně nádoby reaktoru. Byl proveden 

přechod na vysoce obohacené palivo IRT-2M a výkon zvýšen na 8 MWt. V roce 1994 byl 

maximální povolený výkon zvýšen na 10 MWt. Významným zvýšením experimentálních 

možností reaktoru LVR-15 bylo v 90. letech vybudování několika experimentálních smyček, 

které modelují podmínky v reaktorech PWR a BWR a umožňují tak zkoušky konstrukčních 

materiálů v reálných podmínkách. V roce 1995 přešel reaktor na palivo s nižším obohacením 

(36 % 235U). 

Kromě materiálového výzkumu (ozařování materiálů TNR, korozní zkoušky materiálů 

primárního okruhu a vnitřních vestaveb JE) a testů vodních režimů primárního okruhu slouží 

reaktor pro neutronovou aktivační analýzu, výrobu a vývoj nových radiofarmaceutických 
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preparátů, výrobu radiačně dopovaného křemíku pro elektrotechnický průmysl, ozařovací 

servis a vědecký výzkum vlastností materiálů na horizontálních kanálech. 

Výzkumný reaktor LR-0 

Kritický soubor LR-0 vznikl rekonstrukcí těžkovodního kritického souboru TR-0, který byl 

vybudován v ÚJV Řež a.s., a většina jeho zařízení byla vyrobena v bývalém Československu. 

Sloužil pro výzkum aktivní zóny energetického reaktoru JE A-1 (HWGCR) v Jaslovských 

Bohunicích. Byl uveden do provozu v roce 1972 a provozován do roku 1979.  

V souvislosti s přechodem československého jaderného programu na JE s tlakovodními 

reaktory typu VVER byl soubor TR-0 přebudován na experimentální lehkovodní reaktor 

nulového výkonu LR-0, který byl do trvalého provozu uveden v roce 1983. Reaktor má 

maximální povolený výkon 5 kWt a je provozován se zkrácenými palivovými kazetami 

reaktorů VVER-1000 a VVER-440. Slouží pro výzkum fyziky aktivních zón (má proměnlivý 

krok palivové mříže), skladovacích mříží a modelování neutronových polí v energetických 

reaktorech. Reaktor může být regulován absorpčními tyčemi, kyselinou boritou a výškou 

hladiny moderátoru.  

C.2.3 Školní reaktor VR-1 na ČVUT - FJFI 

V prosinci roku 1990 byl na Českém vysokém učení technickém – Fakultě jaderné a fyzikálně 

inženýrské poprvé spuštěn školní jaderný reaktor označený VR-1. Reaktor využíval ruské 

palivo IRT-M, jeho veškeré ostatní zařízení bylo vyrobeno v bývalém Československu. 

Reaktor slouží ve výukovém procesu studentů studijních programů Fakulty jaderné 

a fyzikálně inženýrské, ve vědecko-výzkumné činnosti a pro potřeby přípravy specialistů 

jaderné energetiky ČR. V říjnu 2005 došlo na reaktoru VR-1 k záměně paliva s obohacením 

36% 
235

U (HEU) na palivo s obohacením 20% 
235

U (LEU). Reaktor VR-1 se tak stal prvním 

reaktorem s ruským palivem typu IRT, u kterého k této záměně došlo. 

C.2.4  Úložiště radioaktivního odpadu a sklady vyhořelého jaderného paliva  

V ČR jsou tři úložiště radioaktivních odpadů, dva sklady a jeden mezisklad vyhořelého 

jaderného paliva a jeden sklad vysokoaktivního odpadu.  

Úložiště radioaktivních odpadů Richard 

Úložiště radioaktivních odpadů Richard je vybudováno u města Litoměřice v komplexu 

bývalého vápencového dolu Richard II (v podzemí vrchu Bídnice - 70 m pod povrchem). 

Komunikační chodba je 6 - 8 m široká s výškou 4 - 5 m. Z komunikační chodby jsou 

přístupné jednotlivé ukládací komory. Od roku 1964 se v něm ukládají institucionální odpady 

(tj. radioaktivní odpady pocházející z užití radioizotopů institucemi ve zdravotnictví, 

průmyslu a výzkumu). Celkový objem upravených podzemních prostor přesahuje 17 000 m
3
, 

kapacita pro ukládání odpadu je přibližně poloviční, zbytek tvoří obslužné chodby.  

Úložiště radioaktivních odpadů Bratrství 

Toto úložiště, které se nachází u města Jáchymov, je určeno výhradně k přijetí odpadů 

obsahujících přírodní radionuklidy. Úložiště vzniklo adaptací těžní štoly bývalého uranového 

dolu Bratrství, kde bylo pro ukládání upraveno 5 komor o celkovém objemu necelých 1200 

m
3
. Bylo uvedeno do provozu v roce 1974. Důl je situován ve zvodnělém krystaliniku, a proto 

je v okolí úložných prostor vybudován drenážní systém s centrální retenční jímkou 

a průběžnými retenčními jímkami. 

Úložiště radioaktivních odpadů Dukovany 

Úložiště radioaktivních odpadů Dukovany bylo vybudováno v areálu JE Dukovany pro 

ukládání upravených radioaktivních odpadů z jaderné energetiky. Případnému úniku 
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radionuklidů do biosféry zabraňuje soustava bariér s dlouhodobou životností. V trvalém 

provozu je od roku 1995. Celkový objem úložných prostor 55 000 m
3
 (asi 180 000 sudů 

o objemu 200 l) je dostatečný k přijetí všech radioaktivních odpadů z JE Dukovany i Temelín, 

které splní podmínky přijatelnosti pro uložení, a to i v případě prodloužení jejich provozu na 

40 let.  

Mezisklad vyhořelého paliva Dukovany 

Mezisklad vyhořelého paliva Dukovany je situován v areálu JE Dukovany a je užíván pro 

skladování vyhořelého jaderného paliva z reaktorů typu VVER-440 provozovaných v JE 

Dukovany.  

Sklad vyhořelého jaderného paliva Dukovany 

Sklad vyhořelého jaderného paliva Dukovany je druhým zařízením určeným pro skladování 

vyhořelého jaderného paliva z reaktorů typu VVER-440 provozovaných v JE Dukovany. 

Sklad je také situován v areálu JE Dukovany.  

Sklad vyhořelého jaderného paliva Temelín 

Sklad vyhořelého jaderného paliva Temelín, který je umístěn v areálu JE Temelín, je 

využíván pro skladování vyhořelého jaderného paliva z reaktorů typu VVER-1000 

provozovaných v JE Temelín.  

Sklad Vysokoaktivních odpadů 

Sklad vysokoaktivních odpadů v areálu ÚJV Řež, a.s., je využíván pro skladování 

vysoceaktivních odpadů a může být využíván pro mokré a suché skladování vyhořelého 

jaderného paliva z provozu výzkumných reaktorů.  

C.2.5 Pracoviště se zdroji ionizujícího záření 

V souladu se zákonem č. 18/1997 Sb. se zdroje ionizujícího záření podle míry ohrožení zdraví 

a životního prostředí klasifikují jako nevýznamné, drobné, jednoduché, významné a velmi 

významné. Pracoviště, kde se vykonávají s těmito zdroji radiační činnosti, se v souladu 

s vyhláškou č. 307/2002 Sb. zařazují do I., II., III. nebo IV. kategorie.  

Pracovišti IV. kategorie jsou  

1) pracoviště s jadernými reaktory a souvisejícími technologickými zařízeními, tj. 4 

provozované energetické reaktory v jaderné elektrárně Dukovany a 2 energetické 

reaktory v jaderné elektrárně Temelín, 2 výzkumné reaktory v Centru výzkumu Řež, 

s.r.o., a 1 školní reaktor provozovaný FJFI ČVUT v Praze; 

2) mezisklad vyhořelého paliva, sklad vyhořelého paliva a úložiště radioaktivních odpadů v 

areálu jaderné elektrárny Dukovany, sklad vyhořelého paliva v areálu jaderné elektrárny 

Temelín, úložiště radioaktivních odpadů v dole Richard u Litoměřic a v dole Bratrství u 

Jáchymova a sklad vysoce aktivních odpadů v ÚJV Řež, a.s.; 

Mezi nejdůležitější pracoviště III. kategorie patří: 

1) pracoviště uranového průmyslu Diamo, s.p.: 

a) důlní těžba a zpracování uranové rudy, odštěpný závod GEAM, Dolní Rožínka, 

b) likvidace pozůstatků těžby, odštěpný závod Správa uranových ložisek, Příbram, 

c) likvidace pozůstatků těžby, odštěpný závod Správa uranových ložisek, Mydlovary, 

d) likvidace chemické těžby, odštěpný závod Těžba a úprava uranu, Stráž pod Ralskem, 

e) Provoz dekontaminačních stanic důlních vod (10 pracovišť) v lokalitách odštěpných 

závodů DIAMO, s.p., 

2) pracoviště dolu Svornost, Léčebné lázně Jáchymov, a.s., 
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3) pracoviště s velkým průmyslovým ozařovačem (pracoviště pro radiační sterilizaci 

zdravotnického materiál BIOSTER, a.s., Veverská Bítýška, 

4) pracoviště vyrábějící, popřípadě i používající, otevřené i uzavřené radionuklidové zářiče 

o celkově vysokých aktivitách společností: 

a) Eckert & Ziegler Cesio, s.r.o. Praha,  

b) ISOTREND, s.r.o., Praha, 

c) Český metrologický institut – inspektorát ionizujícího záření, Praha, 

d) ÚJV Řež, a.s., Řež, 

e) RadioMedic, s.r.o., Řež, 

f) VF, a.s., Černá Hora, 

g) LOMA, s.r.o., Dobřany 

5) 29 radioterapeutických pracovišť ve zdravotnických zařízeních na celém území ČR.  

D.  Přehled prvků havarijní připravenosti 

D.1 Přehled zákonů, vyhlášek a předpisů a požadavků 

Přehled právních předpisů ČR pro zajištění systému krizového řízení, včetně systému 

(radiační) havarijní připravenosti a odezvy je uveden v příloze č. 1. Protože v ČR existuje pro 

tuto oblast i řada předpisů právně nezávazných, jsou pro úplnost uvedeny v příloze č. 2. 

D.2 Odpovědnosti klíčových organizací a dalších subjektů zapojených do systému 

havarijní připravenosti a havarijní odezvy 

D.2.1 Bezpečnostní rada státu 

Bezpečnostní rada státu je zřízena jako stálý pracovní orgán vlády pro koordinaci 

problematiky bezpečnosti ČR. BRS tvoří předseda vlády a další členové vlády podle 

rozhodnutí vlády. BRS v rozsahu pověření, které stanovila vláda, připravuje vládě návrhy 

opatření k zajišťování bezpečnosti ČR. Mezi stálé pracovní orgány BRS patří i Výbor pro 

civilní nouzové plánování. Předsedkyně SÚJB je přizývána na jednání BRS. 

D.2.2 Výbor pro civilní nouzové plánování 

Výbor pro civilní nouzové plánování (dále jen „Výbor”) je stálým pracovním orgánem BRS 

pro oblast civilního nouzového plánování a pro koordinaci a plánování opatření k zajištění 

ochrany vnitřní bezpečnosti státu. Výbor koordinuje tuto problematiku se zaměřením na 

plánování opatření k zajištění ochrany obyvatelstva a ekonomiky, ochrany kritické 

infrastruktury, včetně zabezpečování opatření pro případ radiační havárie, preventivních 

opatření proti použití zbraní hromadného ničení včetně řešení odstraňování následků jejich 

použití a sladění požadavků na civilní zdroje, které jsou nezbytné pro zajištění bezpečnosti 

ČR. Výbor se dále zabývá oblastí bezpečnostního výzkumu ČR. Předsedkyně SÚJB je 

členkou Výboru. 

Výbor v rámci své působnosti: 

a) posuzuje a projednává záměry přípravných, plánovacích a koncepčních opatření 

a aktivit, 

b) zabezpečuje operativní meziresortní koordinaci přípravných, plánovacích 

a koncepčních opatření a aktivit, 

c) vyhodnocuje realizaci přípravných, plánovacích a koncepčních opatření a aktivit 

a navrhuje provedení nezbytných preventivních opatření, 

d) posuzuje, projednává a koordinuje aktivity zástupců ČR v orgánech Evropské unie 

(dále jen „EU“), Organizace Severoatlantické smlouvy (dále jen „NATO“) a ostatních 

mezinárodních subjektech, 
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e) projednává Plán vytváření civilních zdrojů k zajištění bezpečnosti ČR, 

f) koordinuje realizaci bezpečnostního výzkumu ČR. 

D.2.3 Ústřední krizový štáb 

Ústřední krizový štáb je pracovním orgánem vlády odpovědným za krizové řízení na národní 

úrovni při řešení mimořádných událostí včetně odezvy na radiační havárii. V čele ÚKŠ je 

v závislosti na charakteru mimořádné události buď ministr vnitra, nebo ministr obrany. 

V případě vzniku radiační havárie je členkou ÚKŠ i předsedkyně SÚJB. Hlavní úlohou ÚKŠ 

je koordinovat činnosti ministerstev a jiných správních úřadů při řešení krizových situací. 

Úkoly a kompetence ÚKŠ jsou popsány v jeho Statutu. 

ÚKŠ zejména: 

a) zabezpečuje operativní součinnost s orgány krizového řízení mezinárodních 

organizací, 

b) zabezpečuje posouzení vývoje situace, obsah a přiměřenost opatření přijímaných 

správními úřady a orgány územních samosprávných celků a informuje BRS, 

c) posuzuje, projednává a koordinuje přijímání opatření meziresortního charakteru 

navrhovaných ministerstvy, 

d) připravuje BRS návrhy opatření k řešení situace a podklady pro přijímání rozhodnutí 

vyžadujících schválení vládou, případně schválení Parlamentem ČR. 

Při ÚKŠ se zřizují následující odborné pracovní skupiny, které jsou aktivovány vždy, když je 

aktivován ÚKŠ: 

a) skupina pro koordinaci zabezpečení věcnými zdroji, jejímž vedoucím je pověřený 

zaměstnanec Správy státních hmotných rezerv a členy pověření zaměstnanci 

ministerstev, jejichž náměstci jsou členy ÚKŠ; 

b) mediální skupina, jejímž vedoucím je pověřený zaměstnanec ministerstva, jehož 

ministr je předsedou ÚKŠ, a členy pověření pracovníci resortů, jejichž představitelé 

jsou členy ÚKŠ.  

D.2.4 Ministerstva a jiné ústřední správní úřady 

Ministerstva a jiné ÚSÚ (mezi něž patří i SÚJB) při přípravě na mimořádné události, (včetně 

připravenosti na radiační nehody a radiační havárie) při provádění záchranných a likvidačních 

prací (včetně provádění těchto prací při odezvě na radiační nehody a radiační havárii) a při 

ochraně obyvatelstva v oboru své působnosti: 

a) vedou přehled možných zdrojů rizik, provádějí analýzy ohrožení a v rámci prevence 

podle zvláštních právních předpisů sjednávají nápravu skutečností a stavů, které by 

mohly způsobit vznik mimořádné situace, 

b) rozhodují o činnostech k provádění záchranných a likvidačních prací a ke zmírnění 

jejich následků, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak, 

c) organizují okamžité opravy nezbytných veřejných zařízení pro ochranu obyvatelstva. 

Ministerstva a jiné ÚSÚ k zajištění připravenosti na řešení krizových situací v jejich 

působnosti: 

a) zřizují pracoviště krizového řízení, 

b) zpracovávají plán, který obsahuje souhrn krizových opatření a postupů k řešení 

krizových situací, (dále jen "krizový plán"); krizový plán schvaluje ministr nebo 

vedoucí jiného ÚSÚ, 

c) zřizují krizový štáb jako pracovní orgán k přípravě na krizové situace a k jejich řešení, 

jehož složení a úkoly určí a věcné, organizační a administrativní podmínky pro jeho 

činnost zajistí ministr nebo vedoucí jiného ÚSÚ. 
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D.2.5 Ministerstvo vnitra – generální ředitelství HZS ČR 

MV – GŘ HZS ČR plní úkoly v oblasti: 

a) přípravy na mimořádné události, IZS a ochrany obyvatelstva,  

b) zapojení ČR do mezinárodních záchranných operací při mimořádných událostech 

v zahraničí a poskytování humanitární pomoci do zahraničí v součinnosti 

s Ministerstvem zahraničních věcí. 

Při plnění výše uvedených úkolů: 

a) sjednocuje postupy ministerstev, ÚSÚ, krajských úřadů, obecních úřadů, právnických 

osob a fyzických osob vykonávajících podnikatelskou činnost, 

b) usměrňuje IZS, 

c) provádí kontrolu a koordinaci poplachových plánů IZS krajů a zpracovává ústřední 

poplachový plán IZS,  

d) řídí výstavbu a provoz informačních a komunikačních sítí a služeb IZS, 

e) zpracovává koncepci ochrany obyvatelstva, 

f) zajišťuje a provozuje jednotný systém varování a vyrozumění, stanoví způsob 

informování právnických a fyzických osob o charakteru možného ohrožení, 

připravovaných opatřeních, způsobu a době jejich provedení, 

g) organizuje instruktáže a školení v oblasti ochrany obyvatelstva a pro přípravu 

složek IZS zaměřené na jejich vzájemnou součinnost; k tomuto účelu zřizuje 

vzdělávací zařízení, 

h) zabezpečuje ústřední koordinaci záchranných a likvidačních prací, jestliže: 

- mimořádná událost přesahuje státní hranice ČR a je nutná koordinace 

záchranných a likvidačních prací nad rámec příhraničních styků, nebo  

- mimořádná událost přesahuje území kraje a velitel zásahu vyhlásil nejvyšší 

stupeň poplachu, anebo tuto koordinaci požádá velitel zásahu, starosta obce 

s rozšířenou působností nebo hejtman,  

i) organizuje záchranářskou a materiální pomoc do zahraničí ve spolupráci 

s Ministerstvem zahraničních věcí, složkami IZS nebo ÚSÚ,  

j) průběžně zajišťuje v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je ČR vázána, 

funkci kontaktního místa pro vyžádání humanitární pomoci do zahraničí postiženým 

státem nebo mezinárodní organizací; nebo oznámení vzniku závažné mimořádné 

události v zahraničí, která může ohrozit i území ČR,  

k) informuje příslušné mezinárodní organizace o silách a prostředcích ČR předurčených 

pro poskytování humanitární pomoci do zahraničí.  

D.2.6 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

Je ústředním správním úřadem a plní všechny výše, pro ÚSÚ, uvedené povinnosti. Pro 

zajištění odezvy na radiační nehody nebo havárie navíc SÚJB: 

a) zřizuje a řídí RMS, 

b) disponuje softwarovými prostředky pro vyhodnocování technologie JE a radiační 

situace a pro zpracování prognóz vývoje vzniklé radiační situace a navrhování 

vhodných ochranných opatření. 

D.2.7 Krajský úřad 

Krajský úřad: 

a) organizuje součinnost mezi obecními úřady obcí s rozšířenou působností a dalšími 

správními úřady a obcemi v kraji, zejména při zpracování poplachového plánu IZS, 

zajišťuje havarijní připravenost a ověřuje ji cvičeními, 

b) usměrňuje IZS na úrovni kraje, 
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c) sjednocuje postupy obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a územních správních 

úřadů s krajskou působností v oblasti ochrany obyvatelstva, 

d) zpracovává plán k provádění záchranných a likvidačních prací na území kraje (dále 

jen „havarijní plán kraje“), 

e) uzavírá dohody s příslušným územním celkem sousedního státu, pokud mezinárodní 

smlouva schválená Parlamentem ČR a vyhlášená ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce 

mezinárodních smluv nestanoví jinak, 

f) zpracovává poplachový plán IZS kraje. 

Pokud ZHP zasahuje území více než jednoho správního obvodu obce s rozšířenou působností 

vlastního kraje nebo zasahuje na území kraje z území jiného kraje, zpracovává krajský úřad ve 

spolupráci s dotčenými obecními úřady obcí s rozšířenou působností plán k provádění 

záchranných a likvidačních prací v okolí zdroje nebezpečí (dále jen "vnější havarijní plán"). 

V případě, že ZHP zasahuje území více krajů, zabezpečuje koordinaci zpracování vnějšího 

havarijního plánu a společné řešení mimořádné události krajský úřad, na jehož území se zdroj 

nebezpečí nachází (dále jen „koordinující krajský úřad“).  

Koordinující krajský úřad 

a) koordinuje a usměrňuje vytváření systému varování a vyrozumění v ZHP, 

b) koordinuje provázanost opatření podle vnitřního a vnějšího havarijního plánu, 

c) kontroluje a hodnotí stav připravenosti sil a prostředků vyčleněných pro realizaci 

opatření dle vnějšího havarijního plánu, 

d) koordinuje a kontroluje přípravu obyvatelstva pro případ radiační havárie. 

D.2.8 Bezpečnostní rada kraje 

Bezpečnostní rada kraje zejména projednává a posuzuje: 

a) přehled možných zdrojů rizik a analýzu ohrožení, 

b) krizový plán kraje, 

c) havarijní plán kraje, 

d) vnější havarijní plán kraje, pokud je schvalován hejtmanem kraje, 

e) finanční zabezpečení připravenosti kraje a složek IZS na krizové situace a jejich řešení 

na území kraje, 

f) návrhy dohod s územními celky sousedního státu o spolupráci při řešení krizových 

situací s jinými kraji a při poskytování pomoci, 

g) stav připravenosti složek IZS v kraji, 

h) závěrečnou zprávu o hodnocení krizové situace v kraji, 

i) návrh ročního plánu cvičení složek IZS a orgánů krizového řízení v kraji. 

D.2.9 Obecní úřad obce s rozšířenou působností 

Obecní úřad obce s rozšířenou působností zejména: 

a) plní úkoly při provádění záchranných a likvidačních prací stanovené Ministerstvem 

vnitra, 

b) organizuje součinnost mezi obecním úřadem obce s rozšířenou působností a územními 

správními úřady s působností v jeho správním obvodu a ostatními obcemi, 

c) seznamuje ostatní obce, právnické a fyzické osoby ve svém správním obvodu 

s charakterem možného ohrožení obyvatel s připravenými záchrannými a likvidačními 

pracemi, 

d) spolupracuje při zpracování vnějšího havarijního plánu a při koordinovaném řešení 

mimořádné události s krajským úřadem, pokud ZHP přesahuje území správního 

obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností, 

e) zajišťuje havarijní připravenost stanovenou havarijním plánem kraje a vnějšími 

havarijními plány a ověřuje ji cvičeními. 
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D.2.10   Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností 

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností mj. projednává a posuzuje: 

a) přehled možných zdrojů rizik a analýzu ohrožení, 

b) krizový plán obce s rozšířenou působností, 

c) vnější havarijní plán, pokud je schvalován starostou obce s rozšířenou působností, 

d) závěrečnou zprávu o hodnocení krizové situace v rámci správního obvodu obce 

s rozšířenou působností, 

e) stav připravenosti složek IZS dislokovaných ve správním obvodu obce s rozšířenou 

působností, 

f) způsob seznámení obcí, právnických a fyzických osob s charakterem možného 

ohrožení ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, připravenými krizovými 

opatřeními a se způsobem jejich provedení. 

D.2.11  Obecní úřad 

Obecní úřad zejména: 

a) organizuje přípravu obce na mimořádné situace, 

b) podílí se na provádění záchranných a likvidačních prací s IZS, 

c) zajišťuje varování, evakuaci a ukrytí osob před hrozícím nebezpečím, pokud zvláštní 

právní předpis nestanoví jinak, 

d) poskytuje HZS kraje podklady a informace potřebné ke zpracování havarijního plánu 

kraje nebo vnějšího havarijního plánu, 

e) podílí se na zajištění nouzového přežití obyvatel obce, 

f) seznamuje právnické a fyzické osoby v obci s charakterem možného ohrožení, 

s připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva. Za tímto 

účelem organizuje jejich školení. 

D.2.12  HZS kraje 

HZS kraje kromě jiného: 

a) odpovídá za řízení výstavby a provoz informačních a komunikačních sítí a služeb IZS, 

b) organizuje instruktáže a školení v oblasti ochrany obyvatelstva, 

c) zpracovává poplachový plán IZS kraje, 

d) organizuje zjišťování a označování nebezpečných oblastí, provádění dekontaminace 

a dalších ochranných opatření, 

e) zpracovává vnější havarijní plán, 

f) organizuje a koordinuje evakuaci a ukrytí ohroženého obyvatelstva, nouzové 

ubytování, nouzové zásobování pitnou vodou, potravinami a dále ošacením, obuví, 

hygienickými potřebami atd., 

g) odpovídá za opatření přijímaná k vyrozumění a varování, k distribuci prostředků 

individuální ochrany osob,  

h) vede přehled o stavu a realizaci neodkladných opatřeních (ukrytí, evakuace), 

i) vede přehled sil a prostředků vyčleněných na likvidaci následků havárie 

a dekontaminaci osob, dopravních prostředků a materiálů vyvážených ze zasaženého 

území, 

j) využívá jednotky požární ochrany na dekontaminaci osob a dopravních prostředků, 

k) podílí se na opatřeních přijímaných k likvidaci následků havárie (nasazení přímo na 

JE). 

D.2.13   Policie ČR 

Policie ČR kromě jiného: 

a) zpracovává plán regulace pohybu osob a vozidel, 
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b) zpracovává plán zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti, 

c) vyčleňuje síly a prostředky pro zabezpečení regulace pohybu osob a vozidel a na 

zajištění veřejného pořádku, 

d) odpovídá za opatření k zabezpečení klidu a pořádku v ZHP a v místech příjmu 

evakuovaného obyvatelstva, 

e) odpovídá za opatření k zabezpečení ochrany majetku v ZHP. 

D.2.14   Orgány dopravy 

Orgány dopravy kromě jiného: 

a) odpovídají za opatření přijatá k ochraně řidičů působících v ohroženém prostoru, 

b) odpovídají za stav zásob a organizaci doplňování pohonnými hmotami, 

c) odpovídají za označení komunikací vyhrazených pro evakuaci (zátarasy, příjezdy 

k dekontaminačním zařízením), 

d) připravují označení vozidel, která budou mít povolení vstupu do ZHP, 

e) odpovídají za reorganizace železniční dopravy a organizace vyvezení cestující 

veřejnosti a zásob, 

f) odpovídají za opatření ke zpohotovení dopravních kapacit určených k provedení 

evakuace obyvatel (kalkulace) a nákladních kapacit na přepravu zásob, hospodářského 

zvířectva. 

D.2.15   Orgány životního prostředí 

Orgány životního prostředí kromě jiného:  

a) určují možný rozsah ohrožení malých vodních zdrojů pitné vody, 

b) určují rozsah šíření kontaminovaných povrchových vod, 

c) odpovídají za monitorování vodotečí a vodních zdrojů a přijímaná opatření, 

d) organizují náhradní zásobování pitnou vodou, 

e) zajišťují meteorologické služby. 

D.2.16   Provozovatel 

Provozovatel zejména: 

a) zajišťuje havarijní připravenost svého jaderného zařízení nebo pracoviště se zdroji 

ionizujícího záření podle zákona č. 18/1997 Sb., 

b) zpracovává vnitřní havarijní plán, jehož součástí jsou zásahové postupy a na nějž 

navazují zásahové instrukce, 

c) vytváří systém havarijní odezvy, 

d) odpovídá za klasifikaci mimořádných událostí, 

e) zabezpečuje monitorování radiační situace na svém pracovišti, a pokud je stanovena, 

tak i v ZHP, 

f) podílí se na provozu systému varování a vyrozumění v ZHP, pokud je stanovena. 

Provozovatel JE navíc: 

a) přijímá opatření k vyrozumění a varování v ZHP, 

b) vede přehled sil a prostředků nasazených na likvidaci havárie v prostorách JE, 

c) zpracovává plán spojení (jména a názvy institucí, adresy a způsob kontaktního 

spojení), 

d) předává výsledky analýz možných radiačních havárií a odhady možných 

radiologických následků na obyvatelstvo, 

e) vysílá specialistu „vnější podpora“ do krizového štábu kraje, 

f) zřizuje havarijní řídící středisko, které je pracovištěm havarijního štábu a technického 

podpůrného střediska, 
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g) vytváří v rámci organizace havarijní odezvy systém Pohotovostní organizace havarijní 

odezvy (viz obrázek D-1).  

 

Obrázek D-1:Schéma organizace havarijní odezvy JE s uvedením vzájemných vazeb a toku informací 

Pozn.: POHO – pohotovostní organizace odezvy, IOHO – interní organizace odezvy, SI – směnový inženýr,  

BD – bloková dozorna, MaR – měření a regulace, BAPP – budova aktivních pomocných provozů,  

HZS – hasičský záchranný sbor, ICT – Informační a komunikační technologie. 

Při výskytu mimořádné události a následném řešení vzniklé mimořádné události komunikuje 

provozovatel JE s následujícími vnějšími orgány a organizacemi na národní i lokální úrovni. 

Krajský úřad 

Krajský úřad zabezpečuje koordinaci havarijní připravenosti všech obcí s rozšířenou 

působností, jejichž území zasahuje do ZHP. Hejtman příslušného kraje řídí ve spolupráci se 

starosty dotčených obcí s rozšířenou působností veškeré činnosti spojené se zajištěním vnější 

havarijní připravenosti v celé ZHP a rozhoduje o vyhlášení a realizaci opatření na ochranu 

obyvatelstva. Jako pracovní orgán mu slouží krizový štáb kraje. Vyhlášení neodkladných 

ochranných opatření provádí na základě doporučení SÚJB. Provozovatel poskytuje, v případě 

radiační havárie na JE, krajskému úřadu potřebnou součinnost, data a informace nezbytné pro 

informovanost o vzniklé situaci a jejím vývoji. Pro zajištění součinnosti odesílá provozovatel 

JE do Krizového štábu kraje svého zástupce. 

Obce s rozšířenou působností 

Starostové dotčených obcí s rozšířenou působností řídí vyhlašování a realizaci ochranných 

opatření na dotčeném území obce s rozšířenou působností. Při řízení těchto činností vycházejí 

z vnějšího havarijního plánu. Ochranná opatření vyhlašují po předcházejícím projednání 

s krajským úřadem, který zajišťuje vzájemnou koordinaci zpráv a informací předávaných 

mezi jednotlivými obcemi s rozšířenou působností, SÚJB a JE. Tento postup slouží k zajištění 

provázanosti vyhlašovaných ochranných opatření na území spadajícím pod správu 

jednotlivých obcí s rozšířenou působností. 
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Český hydrometeorologický ústav 

Český hydrometeorologický ústav zabezpečuje pro JE vyhodnocování aktuální 

meteorologické situace a zpracování prognóz dalšího vývoje. Výstupy základních 

meteorologických údajů nezbytných pro ocenění potenciálního nebo skutečného šíření 

radioaktivních úniků v okolí JE předává do příslušných informačních sítí JE. 

Integrovaný záchranný systém 

IZS je vybudován za účelem koordinovaného řízení a řešení mimořádných situací, bez další 

bližší specifikace, zda jde o průmyslovou nehodu, záplavy, zemětřesení, či jinou živelnou 

pohromu. V rámci IZS je zpracován ústřední poplachový plán IZS, který se použije, pokud 

v důsledku mimořádné události nebo krizové situace nebo bezpečnostní akce nastane potřeba 

a jsou splněny zákonem stanovené podmínky pro ústřední koordinaci záchranných 

a likvidačních prací, resp. jestliže hejtman kraje, starosta obce s rozšířenou působností, ředitel 

HZS kraje nebo velitel zásahu požádají prostřednictvím operačního a informačního střediska 

HZS kraje o pomoc a o síly a prostředky, kterými nedisponují složky IZS na úrovni kraje pro 

provedení záchranných a likvidačních prací při mimořádné události řešené samostatně 

v příslušném kraji. Síly a prostředky při ústřední koordinaci záchranných a likvidačních prací 

povolává a nasazuje MV – GŘ HZS ČR prostřednictvím svého operačního a informačního 

střediska. 

Hasičský záchranný sbor ČR 

HZS ČR v případě vzniku radiační havárie na JE situované na území ČR a na základě pokynu 

z JE zabezpečuje varování obyvatelstva v ZHP pomocí sirén ovládaných prostřednictvím 

jednotného systému varování a vyrozumění. Dále zabezpečuje odvysílání příslušných 

rozhlasových a televizních relací v České televizi a v Českém rozhlasu. HZS příslušného 

kraje pro tento případ také zabezpečuje vyrozumění dotčených obcí s rozšířenou působností 

prostřednictvím krajských operačních a informačních středisek HZS. 

Policie ČR, Armáda ČR 

V rámci IZS je, mimo jiné, vyčleněno pro záchranné práce 6 vrtulníků (1 x Armáda ČR 

a 5 x Policie ČR) s možností přepravy osob a nákladu, kdy 4 posádky jsou v pohotovostním 

režimu. 

Záchranná zdravotní služba 

V prostorách JE je (na základě smlouvy) zřízena lékařská služba první pomoci s nepřetržitou 

pohotovostí, která je odpovědná za výkon lékařské služby a která postupuje podle 

traumatologického plánu, který je součástí vnitřního havarijního plánu JE.  

D.3 Mechanismy koordinace reakce na vzniklou radiační mimořádnou událost 

Mezi základní zákony pro reakce na mimořádné události v ČR patří zákon č. 238/2000 Sb., 

zákon č. 239/2000 Sb., zákon č. 240/2000 Sb. a zákon č. 241/2000 Sb. 

MV – GŘ HZS ČR usměrňuje IZS a ve stanovených případech, především, kdy je o to 

oprávněnými orgány požádáno (hejtman, starosta obce s rozšířenou působností, velitel 

zásahu) nebo se souhlasem Ministerstva zahraničních věcí, jestliže je zapotřebí mezinárodní 

spolupráce v širší míře než umožňují regionální příhraniční dohody, provádí ústřední 

koordinaci záchranných a likvidačních prací povoláváním a nasazováním sil a prostředků 

a koordinací pomoci poskytované postiženému území z jiných krajů, ostatními ministerstvy, 

jinými ÚSÚ a ze zahraničí.  

HZS kraje jsou povinny vypracovat plán k provádění záchranných a likvidačních prací na 

území kraje, pokud na tomto území leží ZHP, tak vypracovávají i vnější havarijní plán. 
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Přípravu na krizové situace, s výjimkou situace související s obranou ČR před vnějším 

napadením, upravuje krizový zákon, který také definuje krizové stavy a stanoví odpovědnost 

orgánů krizového řízení jednotlivých úrovní od vlády až po orgány obcí. Při přípravě na 

krizové situace a jejich řešení Ministerstvo vnitra sjednocuje postupy v oblasti krizového 

řízení.  

D.3.1 Integrovaný záchranný systém 

V rámci IZS existují základní a ostatní složky IZS.  

Základní složky IZS 

Základní složky IZS jsou páteří systému, neboť zajišťují nepřetržitou pohotovost pro příjem 

ohlášení vzniku mimořádné události (tísňová telefonní čísla 150, 155, 158, 112), zajišťují 

vyhodnocení mimořádné události a neodkladný zásah v místě mimořádné události (za tímto 

účelem rozmísťují základní složky IZS své síly a prostředky po celém území ČR). Základními 

složkami IZS jsou HZS ČR a jednotky požární ochrany zařazené v plošném pokrytí území 

kraje, dále Policie ČR a poskytovatelé zdravotnické záchranné služby.  

Ostatní složky IZS  

Tam, kde základní složky při záchranných a likvidačních pracích nestačí, nastupují ostatní 

složky IZS. Začlenění ostatních složek do IZS podmiňuje uzavření dohody o plánované 

pomoci na vyžádání. Ostatními složkami IZS, které lze využít k záchranným a likvidačním 

pracím, jsou: 

a) vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil (Armáda ČR), 

b) ozbrojené bezpečnostní sbory (kromě Policie ČR), 

c) ostatní záchranné sbory (kromě HZS ČR), 

d) orgány veřejného zdraví (např. orgány hygieny), v době krizových stavů se stávají 

ostatními složkami IZS také odborná zdravotnická zařízení na úrovni fakultních 

nemocnic pro poskytování specializované péče obyvatelstvu, 

e) havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby (mezi ně patří monitorování radiační 

situace v rámci RMS řízené SÚJB), 

f) zařízení civilní ochrany, 

g) neziskové organizace a sdružení občanů. 

Složka, která uzavře s HZS ČR dohodu o plánované pomoci na vyžádání je zahrnuta spolu se 

základními složkami do poplachového plánu IZS kraje nebo do ústředního poplachového 

plánu.  

D.3.2 Způsob koordinace odezvy radiační havárii vzniklou na jaderné elektrárně 

umístěné na území ČR 

Koordinací řešení havárie je pověřen krajský úřad kraje, na jehož území se JE nachází. 

Koordinující krajský úřad navrhuje a doporučuje na základě podkladů SÚJB, provozovatele 

JE a skutečné situace na území kraje, kdy a jaká ochranná opatření se budou přijímat. 

Příslušné obecní úřady obcí s rozšířenou působností na základě návrhů, doporučení 

a rozhodnutí příslušných krajských úřadů zabezpečují koordinovaný postup záchranných 

a likvidačních prací. V průběhu radiační havárie mohou být některá ochranná opatření 

upřesňována, popřípadě zaváděna na dalším území. K zavádění jednotlivých ochranných 

opatření využívá hejtman kraje, starosta obce s rozšířenou působností plánů konkrétních 

činností, které jsou součástí vnějšího havarijního plánu. 

Na zajištění vnější havarijní připravenosti v ZHP se podílí celá řada orgánů a organizací 

jak na národní, tak lokální úrovni (viz kapitola D.2). 
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Obrázek A-2 znázorňuje jak při vzniku radiační mimořádné události a jejím následném řešení 

komunikuje provozovatel JE s vnějšími orgány a organizacemi na národní i lokální úrovni. 

D.3.3 Příprava a realizace ochranných opatření v zónách havarijního plánování 

Státní úřad po jadernou bezpečnost 

SÚJB podle zákona č. 18/1997 Sb. zajišťuje na základě hodnocení radiační situace v případě 

vzniku radiačních nehod a havárií podklady pro rozhodování o opatřeních vedoucích ke 

snížení nebo odvrácení ozáření. Tyto podklady z údajů poskytovaných RMS a v případě 

radiační havárie vzniklé na území ČR i na základě informací předaných z postiženého 

jaderného zařízení vypracovává krizový štáb SÚJB. 

Krizový štáb SÚJB: 

a) hodnotí vývoj stavu technologie ve vazbě na opatření realizovaná obsluhou jaderného 

zařízení, 

b) hodnotí radiační situaci na jaderném zařízení a na území ČR, 

c) na základě prognóz šíření radioaktivních látek z místa vzniku radiační havárie 

vypracovaných Českým hydrometeorologickým ústavem, podle meteorologické 

situace a jejího předpokládaného vývoje zpracovává prognózy vývoje radiační situace 

a informace o případném ohrožení v okolí jaderného zařízení, 

d) upřesňuje rozsah velikosti zasaženého území. 

Vypracované podklady ve formě doporučení k zavedení, příp. upřesnění nebo odvolání 

ochranných opatření předává v závislosti na velikosti postiženého území ÚKŠ nebo 

krizovému štábu kraje, na jehož území k radiační nehodě nebo havárii došlo. 

Krajský úřad 

Krajský úřad zabezpečuje koordinaci havarijní připravenosti všech obcí s rozšířenou 

působností, jejichž území zasahuje do zóny havarijního plánování. Hejtman příslušného kraje 

řídí ve spolupráci se starosty dotčených obcí s rozšířenou působností veškeré činnosti spojené 

se zajištěním havarijní připravenosti v celé ZHP. V případě vzniku radiační havárie hejtman 

rozhoduje o vyhlášení a realizaci opatření na ochranu obyvatelstva. Jako pracovní orgán mu 

slouží krizový štáb kraje. Pro vyhlášení ochranných opatření má k dispozici doporučení 

SÚJB. 

Obce s rozšířenou působností 

Starostové obcí s rozšířenou působností rozhodnou o svolání krizového štábu obce a řídí 

vyhlašování a realizaci ochranných opatření na území obce s rozšířenou působností. Při řízení 

těchto činností vycházejí z vnějšího havarijního plánu. Ochranná opatření vyhlašují po 

předcházejícím projednání s krizovým štábem kraje, který zajišťuje vzájemnou koordinaci 

zpráv a informací předávaných mezi krajem, jednotlivými obcemi s rozšířenou působností, 

příp. i SÚJB a JE. Tento postup slouží k zajištění provázanosti vyhlašovaných ochranných 

opatření na území spadajících pod správu jednotlivých obcí s rozšířenou působností. 

Provozovatel jaderné elektrárny 

Provozovatel JE poskytuje v případě vzniku radiační nehody nebo havárie na JE krizovému 

štábu SÚJB a kraje prostřednictvím svého havarijního štábu potřebnou součinnost, data 

a informace nezbytné pro posouzení závažnosti vzniklé situace. Pro zajištění součinnosti 

odesílá provozovatel JE do krizového štábu kraje svého zástupce. 

D.4 Logistická opatření a zařízení pro realizaci efektivní havarijní odezvy 

V případě vzniku mimořádné události je na území ČR aktivován systém odezvy na tuto 

mimořádnou událost na všech úrovních. Každý orgán podílející se na řešení mimořádné 
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události je povinen zajistit svými prostředky logistické zabezpečení činností v rámci svých 

kompetencí. Výčet a způsob použití těchto prostředků se uvádí v krizovém příp. havarijním 

plánu. 

Je-li odezva na vzniklou krizovou situaci řízena z centrální úrovně, pak ÚKŠ koordinuje 

činnost ministerstev a ÚSÚ při řešení mimořádné události. Zásadní roli při zabezpečování 

logistické podpory na národní úrovni hrají Ministerstvo vnitra ČR a Správa státních hmotných 

rezerv. Ministerstvo vnitra mj. řídí výstavbu a provoz informačních a komunikačních sítí 

a služeb IZS, zpracovává koncepci ochrany obyvatelstva, zajišťuje a provozuje jednotný 

systém varování a vyrozumění, vytváří a zajišťuje logistické základny HZS ČR na teritoriu 

ČR (Zbiroh, Hlučín). 

Správa státních hmotných rezerv disponuje technickými a materiálními prostředky, které je 

možné využít pro případ řešení mimořádné události, kdy technické a materiální prostředky 

orgánů a organizací odpovědných za řešení mimořádné události jsou nedostačující. Součástí 

státních hmotných rezerv jsou mobilizační rezervy a pohotovostní zásoby určené pro 

23 typových krizových situací. Pohotovostní zásoby vznikají podle požadavků jednotlivých 

resortů. Správa vytváří koncepci hospodářských opatření pro krizové stavy a jejich 

zabezpečení podle příslušných zákonů. Doplňuje, ochraňuje, obměňuje a udržuje státní 

hmotné rezervy, včetně zásob pro humanitární pomoc. Společně s Ministerstvem zahraničních 

věcí ČR a Ministerstvem vnitra ČR realizuje poskytování humanitární pomoci ČR do 

zahraničí. O využití zásob Správy státních hmotných rezerv rozhoduje vláda na základě 

doporučení ÚKŠ. 

Pro případ vzniku krizové situace – radiační havárie je navíc speciální logistická podpora 

zajištěna SÚJB. SÚJB disponuje softwarovým prostředkem ESTE, který vyhodnocuje 

technologie JE a zpracovává prognózu vývoje mimořádné události. SÚJB využívá tento 

systém jako podporu rozhodovacího procesu k navrhování vhodných ochranných opatření. 

SÚJB dále zřídil RMS a její činnost řídí. 

MV – GŘ HZS ČR má v rámci své působnosti připraveny centrální zásoby pro záchranné 

a likvidační práce k odstraňování následků rozsáhlých mimořádných událostí na území ČR. 

K zajištění účelného, hospodárného a efektivního vytváření udržování a využívání věcných 

prostředků požární ochrany v centrálních zásobách jsou stanoveny pravidla jejich systemizace 

a standardizace. Tyto zásoby se dále, za podmínek stanovených vládou ČR, mohou použit při 

vyhlášení krizových stavů pro obnovovací práce prováděné nebo organizované složkami IZS. 

Jednotlivé druhy materiálu jsou rozčleněny do jednotlivých ucelených souborů odpovídající 

charakteru mimořádné události nebo krizové situace a rovnoměrně uskladněny ve skladech na 

území republiky. Mimo jiné je zde soubor určený pro nouzové přežití obyvatelstva nebo 

soubor osobních ochranných pomůcek pro ochranu před kontaminací radioaktivními, 

chemickými a biologickými látkami či soubor s věcnými prostředky k provádění 

dekontaminace. 

D.4.1 Provozovatel jaderné elektrárny 

Pro realizaci efektivní havarijní odezvy je na JE vytvořena organizace havarijní odezvy, která 

se skládá z pohotovostní organizace havarijní odezvy a interní organizace havarijní odezvy. 

Pro činnost personálu pohotovostní organizace havarijní odezvy jsou vytvořena následující 

střediska: havarijní řídící středisko, vnější havarijní podpůrné středisko, havarijní informační 

středisko, logistické podpůrné středisko. V havarijním řídícím středisku je umístěno 

pracoviště havarijního štábu a technického podpůrného střediska.  

Obrázek D-1 zobrazuje základní schéma organizace havarijní odezvy JE s uvedením 

vzájemných vazeb a toku informací. 
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Havarijní štáb 

Havarijní štáb je hlavním řídícím pracovištěm organizace havarijní odezvy JE. Po své aktivaci 

zabezpečuje vyhlašování ochranných opatření pro zaměstnance a další osoby nacházející se 

v areálu JE v době vzniku mimořádné události, řízení činností všech zaměstnanců a dalších 

osob podílejících se na provádění zásahu při potlačování rozvoje a řešení následků 

mimořádné události v JE a zajišťuje komunikaci s vnějšími složkami havarijní připravenosti. 

Havarijní štáb zabezpečuje dodávky nezbytného materiálu, speciálních prostředků, střídání 

personálu a jejich materiálního zabezpečení prostřednictvím logistického podpůrného 

střediska V havarijním štábu pracují pracovníci uvedení na obrázku D-2.  

 

 

a)  

Technické podpůrné středisko 

Technické podpůrné středisko (dále jen „TPS“) je profesně obsazeno tak, aby mohlo 

poskytovat kvalifikovanou technickou podporu personálu dozorny postiženého bloku při 

řešení mimořádných událostí. Personál TPS současně zajišťuje okamžité hodnocení 

bezpečnostního stavu JE se zřetelem na jadernou bezpečnost a radiační ochranu, řídí činnost 

operativně ustanovovaných zásahových skupin při řešení následků mimořádných událostí a je 

schopen zpracovávat podklady a doporučení pro rozhodovací a řídící činnost havarijního 

štábu. Vedoucí TPS může prostřednictvím směnového inženýra nebo velitele havarijního 

štábu vyžádat posílení TPS o další specialisty. V TPS pracují pracovníci uvedení na 

obrázku D-3. 

Velitel HŠ 
Vnější podpora 

Administrátor 

Mluvčí HŠ 

Ochrana 

Logistik 

Ekolog 

Směnový inženýr 

Obrázek D-2: Schéma organizační struktury havarijního štábu 
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Vnější havarijní podpůrné středisko 

Vnější havarijní podpůrné středisko zabezpečuje činnosti spojené s radiačním monitorováním 

a hodnocením radiační situace v ZHP a na základě výsledků radiačního monitorování 

i prognózy dalšího vývoje radiační situace. Ve Vnějším havarijním podpůrném středisku 

pracují pracovníci uvedení na obrázku D-4 (RMMS znamená rychlou mobilní monitorovací 

skupinu). 

 

 

Havarijní informační středisko 

Havarijní informační středisko zajišťuje v případě vzniku mimořádné události předávání 

veškerých informací masmédiím a zodpovídání dotazů veřejnosti. Jeho činnost je zaměřena 

zejména na informování laické veřejnosti a orgánů státní správy a samosprávy bezprostředně 

nezapojených do systému vnější havarijní připravenosti JE. Zodpovídá za přípravu tiskových 

zpráv pro sdělovací prostředky. V havarijním informačním středisku pracují pracovníci 

uvedení na obrázku D-5. 

 

 

 

 

 

 

Analytik VHPS Dozimetrista 

Dozimetrista RMMS 

 

Řidič RMMS 

Vedoucí TPS 
Technolog 1 

Technolog 2 

 

Řízení zásahů 

Dozimetrista TPS 

Informatik 

Obrázek D-3: Schéma organizační struktury technického podpůrného střediska 

Obrázek D-5: Schéma struktury havarijního informačního střediska 

Obrázek D-4: Schéma struktury vnějšího podpůrného střediska 

Mluvčí HŠ 
Zástupce 

mluvčího HŠ 
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Logistické podpůrné středisko 

Logistické podpůrné středisko zajišťuje potřebné materiálně technické prostředky 

a kvalifikované lidské zdroje dle požadavků a potřeb havarijního štábu, technického 

podpůrného střediska a vnějšího havarijního podpůrného střediska. V logistickém podpůrném 

středisku pracují pracovníci uvedení na obrázku D-6.  

 

 
 

 

Pro realizaci ochranných opatření pro personál je na JE k dispozici systém krytů 

a shromaždišť. Každý kryt na JE je vybaven zařízením umožňujícím ochranu osob proti 

účinkům radioaktivních látek, bojových otravných látek a bojových biologických prostředků. 

Stavebně jsou tyto kryty koncipovány tak, že poskytují ochranu osobám proti účinkům 

pronikavé radiace. Technické vybavení krytu umožňuje jejich provoz minimálně po dobu 

72 hodin. V základním vybavení krytů jsou dozimetrické přístroje pro měření povrchové 

kontaminace a dávkového příkonu, zásoba náhradních havarijních ochranných prostředků, 

náhradní oblečení, prostředky jódové profylaxe, prostředky pro spojení s pracovištěm 

havarijního štábu. Distribuci náhradních havarijních ochranných prostředků, náhradních 

oděvů a zdravotnického materiálu provádějí členové krytového družstva na základě 

oprávněných potřeb a požadavků ukrývaných osob.  

Každý zaměstnanec JE je proškolen a seznámen se svým místem ukrytí (shromáždění) a při 

vyhlášení mimořádné události je povinen se do něj na základě pokynů směnového inženýra, 

respektive pokynů havarijního štábu odebrat a dodržovat pravidla chování 

ukrývaných/shromážděných osob. Zaměstnanci z jednotlivých pracovišť se 

ukrývají/shromažďují v krytu/na shromaždišti určeném plánem ukrytí/shromáždění. V JE 

Dukovany je k dispozici celkem 7 krytů a 2 shromaždiště, v JE Temelín se nacházejí 4 kryty 

a 3 shromaždiště. 

D.5 Plány a postupy 

V ČR je systém havarijní odezvy stanoven na základě zákonů a prováděcích právních 

předpisů, které neobsahují povinnost zpracovat národní plán pro radiační havárie. Požadavky 

na zpracování národního plánu pro radiační havárie SÚJB uvádí v jím připravovaném novém 

atomovém zákoně, tj. zákoně, který nahradí zákon č. 18/1997 Sb.  

V právních předpisech ČR je stanoveno, jaké dokumenty pro řešení mimořádných událostí 

musí být na každé úrovni zpracovány. Jedná se o následující dokumenty zpracované budˇ 

státní správou nebo provozovatelem.  

D.5.1 Dokumenty ČR zpracovávané státní správou  

Vnější havarijní plán pro zónu havarijního plánování JE 

Vnější havarijní plán je jedním z dokumentů, kterými se plánuje provádění záchranných 

a likvidačních prací v případě mimořádné události na území kraje. Pro případ vzniku radiační 

havárie jsou ve vnějším havarijním plánu pro ZHP naplánovány úkoly a opatření k likvidaci 

radiační havárie a k omezení jejích následků, zaměřené na ochranu obyvatelstva a životního 

prostředí. 

Logistik Zástupce logistika 

Obrázek D-6: Schéma struktury logistického podpůrného střediska 
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Vnější havarijní plán zpracovává příslušný HZS kraje na základě podkladů předaných 

provozovatelem JE, podkladů připravených jednotlivými složkami IZS a dále ve spolupráci s 

dotčenými obcemi v ZHP a obcemi s rozšířenou působností. Po projednání s dotčenými 

obcemi a dotčenými správními úřady schvaluje vnější havarijní plán hejtman. V ČR existují 

dva vnější havarijní plány pro ZHP, a to pro ZHP JE Dukovany a ZHP JE Temelín.  

Vnější havarijní plány pravidelně aktualizovány a minimálně jednou za tři roky prověřovány 

cvičeními. 

Opatření stanovená ve vnějším havarijním plánu navazují na vnitřní havarijní plán JE. 

Vzájemné vazby těchto obou plánů havarijní připravenosti jsou projednávány mezi 

provozovatelem JE a příslušnými krajskými úřady a s dotčenými obecními úřady obcí 

s rozšířenou působností za účasti SÚJB. Vnitřní havarijní plán SÚJB schvaluje až po tomto 

projednání.  

Vnější havarijní plán se skládá z informační části, operativní části a plánů konkrétních 

činností. Konkrétní obsah vnějších havarijních plánů je uveden v příloze č. 4. 

Havarijní plán kraje 

Havarijní plán kraje se zpracovává pro řešení mimořádných událostí, které vyžadují vyhlášení 

třetího nebo zvláštního stupně poplachu. Obsah a struktura havarijního plánu kraje je 

stanovena ve vyhlášce MV č. 328/2001 Sb. (viz příloha č. 5)..  

Havarijní plán kraje zpracovává HZS kraje za použití analýzy vzniku mimořádných událostí 

a z toho vyplývajících ohrožení území kraje, podkladů poskytnutých právnickými osobami 

a podnikajícími fyzickými osobami, a podkladů poskytnutých dotčenými správními úřady, 

obecními úřady, jednotlivými složkami a ve spolupráci s nimi. 

HZS kraje předává složkám, správním úřadům a obcím, které plní úkoly z havarijního plánu 

kraje, výpisy z havarijního plánu kraje pro rozpracování jejich činnosti pro případ vzniku 

mimořádných událostí. 

Požární poplachový plán kraje 

Požární poplachový plán kraje slouží zejména k zabezpečení součinnosti jednotek požární 

ochrany v kraji při hašení požárů, provádění záchranných a likvidačních prací na území kraje, 

při poskytování pomoci mezi kraji a při poskytování pomoci do sousedního státu.  

Poplachový plán IZS kraje a ústřední poplachový plán IZS 

Poplachový plán IZS kraje obsahuje: 

1. spojení na základní a ostatní složky IZS; 

2. přehled sil a prostředků ostatních složek IZS; 

3. způsob povolávání a vyrozumívání vedoucích složek IZS a dalších funkcí a orgánů. 

Poplachové plány IZS krajů jsou seznamem všech sil a prostředků složek IZS, se kterými 

může být disponováno při taktické, operační nebo strategické koordinaci záchranných 

a likvidačních prací. Poplachové plány krajů jsou sestavovány na základě dohod o plánované 

pomoci na vyžádání. Vycházejí ze zpracovaných havarijních plánů krajů a v nich obsažených 

analýz rizik.  

Ústřední poplachový plán IZS se použije: 

a) pokud v důsledku mimořádné události, krizové situace nebo bezpečnostní akce 

nastane potřeba a jsou splněny zákonem stanovené podmínky pro ústřední koordinaci 

záchranných a likvidačních prací,  

b) jestliže hejtman kraje, starosta obce s rozšířenou působností, ředitel HZS kraje nebo 

velitel zásahu požádají prostřednictvím operačního a informačního střediska 
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HZS kraje o pomoc a o síly a prostředky, kterými nedisponují složky IZS na úrovni 

kraje pro provedení záchranných a likvidačních prací při mimořádné události řešené 

samostatně v příslušném kraji.  

Typové plány 

Typové plány stanoví pro konkrétní druh krizové situace doporučené typové postupy, zásady 

a opatření pro jejich řešení. Jsou součástí krizového plánu daného ÚSÚ. Jedním z typových 

plánů je i typový plán Radiační havárie, který zpracovalo MV – GŘ HZS ČR společně se 

SÚJB. Konkrétní obsah typového plánu „Radiační havárie“ je uveden v příloze č. 6. 

Typové činnosti složek IZS při společném zásahu 

Typové činnosti složek IZS při společném zásahu jsou doporučující metodickou normou 

o postupu složek IZS při záchranných a likvidačních pracích s ohledem na druh a charakter 

mimořádné události, na kterou navazují závazné interní předpisy jednotlivých složek IZS. 

Jednou z mimořádných událostí, pro které byla zpracována typová činnost, je „Uskutečněné a 

ověřené použití radiologické zbraně.“ (STČ-01/IZS). Tato typová činnost řeší postup složek 

IZS v případě teroristického útoku za použití radiologické zbraně (tzv. špinavé bomby) nebo 

v případě, kdy došlo k rozptýlení radioaktivní látky jiným neočekávaným způsobem, pro 

který nejsou předpisem (nebo havarijním plánem) upraveny taktické a organizační požadavky, 

postupy a směrné hodnoty k prokázání optimalizace radiační ochrany. 

D.5.2 Dokumenty zpracované provozovatelem JE 

Vnitřní havarijní plán JE 

Vnitřní havarijní plán JE obsahuje soubor všech plánovaných opatření k řešení a k omezení 

následků mimořádných. Popisuje zejména vytvoření technicko-organizačních a personálních 

podmínek pro zjišťování vzniku MU, posuzování závažnosti MU, vyhlašování MU, řízení a 

provádění zásahu, způsoby omezení ozáření zaměstnanců a dalších osob a ověřování havarijní 

připravenosti. Součástí vnitřního havarijního plánu jsou i postupy činností. Na postupy 

uvedené ve vnitřním havarijním plánu navazují zásahové instrukce. V ČR je pro obě JE 

zpracován společný vnitřní havarijní plán JE.  

Postupy činností při vzniku mimořádných událostí 1. stupně: 

a) vyhlášení MU 1. stupně, tj. varování a vyrozumění pouze té části personálu a dalších 

osob v areálu JE, která je dotčena vzniklou MU. Varování zaměstnanců a dalších osob 

se provádí neprodleně po provedení klasifikace vzniklé události, 

b) aktivace personálu technického podpůrného střediska, případně i aktivace havarijního 

štábu, 

c) zhodnocení monitorování radiační situace doplněné o šetření v místě vzniku MU 

1. stupně, 

d) vyhlášení případných ochranných opatření pro dotčené zaměstnance a další osoby 

v areálu JE (shromáždění, evakuace z postiženého objektu nebo jeho části, použití 

havarijních ochranných prostředků a podobně), 

e) bezodkladné oznámení MU 1. stupně dotčeným orgánům a organizacím, 

f) řízení a provádění zásahu v pracovním pořádku, tj. pomocí personálu nepřetržitého 

směnového provozu a za odborné podpory personálu technického podpůrného 

střediska, případně dalších specialistů ČEZ, a.s. povolaných dle požadavků 

směnového inženýra, 

g) příprava informací pro sdělovací prostředky, 

h) zaznamenávání všech prováděných činností. 
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Postupy činností při odezvě na vznik mimořádných událostí 2. stupně: 

a) vyhlášení MU 2. stupně, tj. varování a vyrozumění personálu a dalších osob v areálu 

JE. Varování zaměstnanců a dalších osob se provádí neprodleně po provedení 

klasifikace vzniklé události. 

b) aktivace pohotovostní organizace havarijní odezvy, 

c) vyhlášení efektivních ochranných opatření pro zaměstnance a další osoby v areálu JE, 

které dle rozsahu MU může obsahovat aplikaci: 

- shromáždění na místech shromáždění nebo ukrytí v krytech, 

- jodové profylaxe, 

- použití havarijních ochranných prostředků, 

- evakuace z areálu JE, 

d) provádění radiačního monitorování dle zásad a v rozsahu definovaném programem 

havarijního monitorování radiační situace s cílem prokázat, že nedochází k překročení 

zásahových úrovní pro vyhlášení neodkladných nebo následných ochranných opatření, 

e) bezodkladné oznámení vzniku mimořádné události 2. stupně dotčeným orgánů 

a organizacím, 

f) řízení a provádění potřebných zásahů pro omezení rozvoje mimořádné události 

a minimalizaci jejich následků jak na osobách, tak na zařízení: 

- zásahy na zařízení jsou prováděny operativním řídícím personálem 

a vybranými operativními zásahovými skupinami, 

- zásahy na ochranu zaměstnanců a dalších osob jsou zajišťovány hasiči, 

zdravotnickou záchrannou službou, policií, bezpečnostními službami 

a operativními zásahovými skupinami, 

g) vyžádání pomoci od vnějších zasahujících osob v rozsahu uzavřených smluvních 

podmínek, 

h) příprava aktuálních informací pro sdělovací prostředky, 

i) zaznamenávání všech prováděných činností. 

Postupy činností při odezvě na vznik mimořádných událostí 3. stupně: 

a) vyhlášení MU 3. stupně, tj. varování a vyrozumění personálu a dalších osob v areálu 

JE. Varování zaměstnanců a dalších osob se provádí neprodleně po provedení 

klasifikace vzniklé události, 

b) aktivace pohotovostní organizace havarijní odezvy, 

c) vyhlášení ochranných opatření pro zaměstnance a další osoby v areálu: 

- jodové profylaxe, 

- použití havarijních ochranných prostředků, 

- ukrytí, 

- evakuace z areálu JE, 

d) neprodlené vyrozumění dotčených orgánů a organizací, 

e) varování obyvatelstva v zóně havarijního plánování JE, 

f) řízení a provádění zásahů pro omezení rozvoje mimořádné události a minimalizaci 

jejich následků jak na osobách, tak na zařízení: 

- zásahy na zařízení jsou prováděny operativním řídícím personálem 

a vybranými operativními zásahovými skupinami s podporou návodů pro 

řízení těžkých havárií, 

- zásahy na ochranu zaměstnanců a dalších osob jsou zajišťovány hasiči, 

zdravotnickou záchrannou službou, policií, bezpečnostními službami 

a operativními zásahovými skupinami, 

g) provádění radiačního monitorování dle zásad a v rozsahu definovaném programem 

havarijního monitorování radiační situace s cílem získat podklady pro potvrzení 



 

39/98 

vyhlášených, neodkladných a následných ochranných opatření jejich zpřesnění nebo 

odvolání, 

h) vyžádání pomoci od vnějších zasahujících osob v rozsahu uzavřených smluvních 

podmínek, 

i) příprava aktuálních informací pro sdělovací prostředky, 

j) zaznamenávání všech prováděných činností. 

Zásahové instrukce 

Pro případ vzniku mimořádné události jsou zpracovány pro potřeby řízení a provádění zásahu 

zásahové instrukce pro zaměstnance, případně další osoby, na vybraných pracovních funkcích 

zařazených do organizace havarijní odezvy. Seznam zásahových instrukcí je uveden ve 

vnitřním havarijním plánu JE.  

D.6 Školení, nácviky, havarijní cvičení 

D.6.1 Školení 

Školení HZS ČR 

HZS ČR organizuje školení příslušníku HZS ČR pro přípravu k odezvě radiační mimořádné 

události ve formě následujících kurzů: 

a) Doplňkový kurz Radiační ochrana 

Kurz je určen pro jednotky HZS krajů. Náplní kurzu je např. charakteristika a biologické 

účinky ionizujícího záření, zdroje ionizujícího záření, místa s radiačním rizikem, zásady 

radiační ochrany při zásahu, taktika radiačního zásahu, přístrojové vybavení, vyhledávání 

zdrojů ionizujícího záření, kontrola kontaminace. 

b) Specializační kurz Dekontaminace 

Kurz je určen pro jednotky HZS krajů. Náplní kurzu je např. rozdělení nebezpečných látek 

z pohledu dekontaminace, dekontaminační postupy a činidla, zásady při dekontaminaci 

hasičů, dekontaminační prostředky, určování účinnosti dekontaminace detekčními prostředky. 

c) Doplňkový kurz Obsluha programového balíku SEOD HZS 

Kurz je určen pro příslušníky HZS krajů, kteří jsou zmocněni k výkonu systému elektronické 

osobní dozimetrie (SEOD). Náplní kurzu jsou činnosti spojené zejména se systémem 

sledování obdržených dávek příslušníky HZS ČR při mimořádných událostech a obsluha 

příslušného SW. 

d) Doplňkový kurz pro pracovníky chemických laboratoří HZS krajů 

Kurz je určen pro pracovníky chemických laboratoří HZS krajů, příp. i mobilních skupin 

RMS, jejichž činnost zajišťuje Policie ČR nebo Celní správa ČR. Náplní kurzu jsou zejména 

odborné a speciální činnosti mobilních skupin, např. vyhledávání, identifikace a kvantifikace 

zdrojů ionizujícího záření, posuzování kontaminace radioaktivními látkami emitující záření 

alfa, beta, gama, ohodnocování zdrojů emitující neutronové záření, manipulace se zdroji 

ionizujícího záření, monitorování kontaminovaných prostor, monitorování radiační situace po 

trasách, odběr vzorků a spektrometrické vyhodnocení vzorků, monitorování radioaktivních 

látek v oblaku a na terénu. 

Školení organizovaná provozovatelem JE 

Povinnost provádět prokazatelné školení z oblasti havarijní připravenosti vychází z právních 

předpisů a dále je tato povinnost je rozvedena v dokumentech ČEZ, a.s., kde je školení 

rozděleno na různé úrovně z hlediska pracovního zařazení a zařazení v organizaci havarijní 
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odezvy. Jednotlivá školení vycházejí z Plánu teoretické přípravy na příslušný rok, kterým je 

stanoveno detailní rozdělení jednotlivých typů školení. 

Školení z oblasti HP je rozděleno následovně: 

a) školení pro vedoucí zaměstnanci ČEZ, a.s. 

b) školení pro zaměstnanci ČEZ, a.s. 

c) školení pro dodavatele 

d) školení pro zaměstnance zařazené v organizaci havarijní odezvy 

e) školení členů krytových a shromažďovacích družstev 

f) specializovaná školení (např. školení zdravotnického personálu, školení řidičů 

evakuačních autobusů, starostů obcí a další) 

g) návštěvy, stáže, exkurze. 

Školení organizovaná SÚJB 

SÚJB organizuje školení pro pracovníky určené k výkonu některé z funkcí KŠ SÚJB. 

SÚJB organizuje nácvik mobilních skupin RMS. Nácvik trvá 2 dny a koná se jednou za dva 

tři roky a jeho náplní je procvičení vybraných činností.  

D.6.2 Havarijní cvičení 

Havarijní cvičení organizovaná z ústřední úrovně 

Podle ustanovení §10 písm. j) krizového zákona zpracovává MV-GŘ HZS ČR v součinnosti s 

dotčenými ministerstvy a ústředními správními úřady Plán cvičení orgánů krizového řízení 

ČR na období 3 let. Tento plán projednává a schvaluje BRS a je každý následující rok 

upřesňován. Do tohoto plánu jsou zahrnována také cvičení typu ZÓNA (viz B.3.2.), 

zabývající se řešením mimořádné události, resp. krizové situace v důsledku radiační havárie.“ 

Havarijní cvičení organizovaná SÚJB 

SÚJB organizuje a provádí cvičení, vztahující se k jeho odbornosti, k procvičení odezvy na 

krizovou situaci – radiační havárii svého krizového štábu. Jedná se tedy o havarijní cvičení 

složek RMS a součinnostní cvičení krizového štábu a havarijních štábů obou JE. Pro tyto 

potřeby SÚJB zpracovává Plán cvičení krizového štábu, v kterém je zohledněn plán cvičení 

orgánů krizového řízení, plány cvičení provozovatelů a mezinárodní cvičení plánovaná na 

daný kalendářní rok.  

SÚJB se zúčastňuje mezinárodních cvičení pořádaných zejména Evropskou komisí, 

Mezinárodní agenturou pro atomovou energii (cvičení ConvEx), Jaderně energetickou 

agenturou (NEA) OECD (cvičení INEX) a dvoustranných cvičení s okolními státy, která jsou 

připravována na základě uzavřených bilaterárních dohod.  

Podle scénáře připraveného NEA OECD pro mezinárodní cvičení INEX 4 se v ČR konalo jak 

samotné mezinárodní cvičení INEX 4, tak další cvičení s tímto námětem. Cvičení INEX 4 se 

uskutečnilo v březnu 2011. Jeho cílem bylo štábní procvičení zvládnutí situace za použití 

špinavé bomby – úmyslného rozptylu radioaktivních látek v městské oblasti. Pro toto cvičení 

bylo vybráno město Pelhřimov a štábního cvičení se zúčastnily KŠ SÚJB, KŠ kraje Vysočina 

a KŠ města Pelhřimov. 

Tento scénář byl v ČR následně procvičen: 

a) v roce. 2012 v Mikulově, kdy se štábního procvičení zúčastnily KŠ SÚJB, 

KŠ Jihomoravského kraje a KŠ města Mikulov 

b) v roce 2013 v Písku, kdy se štábního procvičení zúčastnily KŠ SÚJB, KŠ Jihočeského 

kraje a KŠ města Písek. 
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Cvičení INEX 4 v krajích, ve kterých byla procvičována ukázala na dobrou připravenost 

všech cvičících řešit mimořádnou událost spojenou s použitím radiologické zbraně v městské 

zástavbě při koncentraci většího množství lidí. V průběhu cvičení krizové štáby na všech 

úrovních zvládly řešení problematiky ochrany obyvatelstva v postiženém území, zejména péči 

o zraněné osoby, monitorování vod a kanalizace, regulaci spotřeby potravin a pitné vody, 

evakuaci obyvatelstva z postiženého území. Zvládnuta byla rovněž otázka obnovy 

postiženého území tak, aby se evakuovaní lidé mohli opět vrátit do svých domovů. 

Slabým místem se ukázalo především řešení dekontaminace zasaženého území, zejména 

dekontaminace výškových budov, dekontaminace bytů, u kterých byla výbuchem rozbita 

okna a byty byly následně kontaminovány rozptýlenými radioaktivními látkami, a případná 

dekontaminace sklepních prostor pod historickými náměstími obcí, do kterých by mohla 

pronikat kontaminovaná voda z prováděné dekontaminace na povrchu. Rovněž nebyla zcela 

vyřešena otázka nakládání s kontaminovaným odpadem jak tuhým, tak kapalným.  

Při štábních cvičeních INEX 4 bylo ověřeno, že ČR má dostatek materiálních a technických 

prostředků a personálních sil k zabezpečení adekvátní odezvy na použití radiologické zbraně 

na jejím území. Dále bylo ověřeno, že příslušné orgány krizového řízení při vzájemné 

spolupráci jsou schopny předávat občanům postiženého území včasné a úplné informace 

o průběhu mimořádné události a o způsobu jejího řešení a informace o tom, jak se občané za 

dané situace mají chovat.  

Havarijní cvičení územních správních orgánů 

Územní orgány se zúčastňují cvičení na celostátní úrovni, organizují svá cvičení k procvičení 

činností složek IZS, HZS a KŠ a cvičení k prověřování vnějšího havarijního plánu a svých 

havarijních plánů. 

Havarijní cvičení HZS krajů, na jejichž území se nachází ZHP JE 

Kromě cvičení „ZÓNA“ se jednotky požární ochrany účastní pravidelných cvičení na JE, 

které se uskutečňují střídavě na JE Temelín a Dukovany. Předmětem cvičení bývají běžné 

činnosti hasičů, např. hašení, chlazení, které jsou v podmínkách areálu JE spojeny s dalšími 

činnostmi, jako např. koordinací s jednotkami HZS podniku ČEZ, orientací a taktice zásahu 

v neznámém prostředí, spoluprací s dalšími složkami IZS, systémem osobní dozimetrie, 

měřením radiačních veličin nebo dekontaminací. Cvičení trvá jeden den, koná se jednou ročně 

a pořádá jej MV – GŘ HZS ČR ve spolupráci s příslušnými HZS krajů a ČEZ, a.s. Posledním 

takovým cvičením bylo „Station Blackout“, které se konalo na JE Dukovany v listopadu 

2011. 

Havarijní cvičení provozovatele jaderné elektrárny 

Havarijní cvičení patří mezi základní prostředky ověřování havarijní připravenosti. Havarijní 

cvičení slouží k ověřování znalostí zaměstnanců JE z problematiky havarijní připravenosti 

a prokázání jejich schopnosti kvalifikovaně, účinně a účelně plnit úkoly a provádět činnosti 

stanovené vnitřním havarijním plánem JE a odpovídajícími zásahovými instrukcemi. 

Havarijní cvičení se provádějí podle plánu havarijních cvičení, kterým se stanoví zaměření, 

rozsah cvičení a termíny, respektive frekvence havarijních cvičení. Roční plány havarijních 

cvičení se zpracovávají vždy k 15. prosinci předcházejícího roku. Současně je nejpozději do 

konce předcházejícího kalendářního roku předkládán roční plán havarijních cvičení na SÚJB. 

V rámci ověřování havarijní připravenosti formou havarijních cvičení stanovena následující 

frekvence procvičování: 

a) zásahových postupů a zásahových instrukcí pro případ vzniku mimořádné události 

1. nebo 2. stupně - minimálně 1 krát ročně, 
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b) zásahových postupů a navazujících zásahových instrukcí pro případ vzniku 

mimořádné události 3. stupně - minimálně 1 krát za 2 roky. 

Při cvičeních je rovněž ověřována přiměřenost a věcná správnost zásahových instrukcí, 

vybavenost havarijních středisek a spolehlivost spojovacích prostředků pro zabezpečení 

přenosu nezbytných dat. 

Na závěr cvičení se provádí jeho zhodnocení, které se zpracovává ve formě závěrečného 

protokolu. Za kalendářní rok se zpracovává souhrnné zhodnocení provedených havarijních 

cvičení, které se předává na SÚJB nejpozději do konce prvního čtvrtletí následujícího roku 

s výjimkou cvičení pro případ vzniku radiační havárie, kdy se závěrečný protokol předává na 

SÚJB do 2 měsíců po zhodnocení cvičení. 

D.7 Programy řízení jakosti 

SÚJB má zaveden systém řízení, který stanoví odpovědnosti (viz www.sujb.cz). Smyslem 

zavedení systému řízení je zvyšování účinnosti práce v rámci všech SÚJB svěřených 

pravomocí a uložených povinností, směřujících především k ochraně jednotlivce, společnosti 

a životního prostředí před možnými škodlivými účinky ionizujícího záření, nešíření jaderných 

zbraní a kontrole zákazu chemických a biologických zbraní. Zaměstnanci jsou se systémem 

řízení dostatečně seznamováni, aby jej mohli řádně implementovat. 

Provozovatel je povinen podle zákona č. 18/1997 Sb. zavést systém jakosti. Požadavky na 

zajišťování jakosti jsou podrobně popsány ve vyhlášce č. 132/2008 Sb. Provozovatel na 

základě této vyhlášky zpracovává program zajištění jakosti, který je SÚJB schvalován. Tento 

program neobsahuje žádné speciální požadavky z hlediska zajištění havarijní připravenosti.  

Požadavky na zajištění kvality z hlediska havarijní připravenosti jsou nepřímo zavedeny ve 

vyhlášce č. 318/2002 Sb., kde je mj. stanoveno, že systémy a zařízení určené pro havarijní 

připravenost musí být pravidelně, dle stanovených period kontrolovány a prověřovány. 

Vyhláška dále stanoví požadavek na obsah vnitřního havarijního plánu, ve kterém musí být 

mimo jiné definovány organizační struktury pro řešení mimořádných událostí a stanoveny 

odpovědností k provádění a řízení havarijní odezvy. 

Program zabezpečování jakosti popisuje systém jakosti provozovatele JE (ČEZ, a.s.), dotčené 

procesy a činnosti, včetně realizovaných dodavatelským způsobem, a potřebné 

dokumentované postupy vztahující se k příslušné povolované činnosti stanovené v zákoně 

č. 18/1997 Sb. Zpracování, přezkoumání, schvalování, evidence, archivace včetně provádění 

revizí programu zabezpečování jakosti v ČEZ, a.s., jsou popsány metodikou Tvorba programu 

zabezpečování jakosti a programu jakosti změny/rekonstrukce. Vrcholový dokument Manuál 

integrovaného systému řízení, který popisuje systém jakosti, je zároveň Programem 

zabezpečování jakosti pro tyto povolované činnosti.  

Vybavení určené pro práci v rámci RMS v souladu s vyhláškou č. 319/2002 Sb. je periodicky 

kalibrováno nebo ověřováno v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb. Kvalita laboratorních 

měření je potvrzována na základě srovnávacích měření prováděných v rámci RMS. 

E.  Přehled prvků havarijní odezvy 

E.1 Řízení havarijní odezvy 

Česká republika má vytvořen systém krizového řízení tak, jak je uvedeno v části D.  

Na centrální úrovni je odezva na krizovou situaci řízena vládou na základě dokumentů 

vytvořených ÚKŠ. Na krajské úrovni je odezva řízena hejtmanem kraje na základě 

dokumentů vytvořených krizovým štábem kraje. 
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Základní schéma struktury havarijní odezvy ČR při vzniku radiační havárie je popsáno 

v kapitole A.2 a schematicky znázorněno na obrázku A-2.  

V okolí obou JE jsou zřízeny teledozimetrické systémy, které jsou součástí sítě včasného 

zjištění, jejímž prostřednictvím lze zjistit případnou zvýšenou úroveň nad úrovně odpovídající 

obvyklé radiační situaci. SVZ je součástí RMS a spolu s ostatními daty z monitorování 

radiační situace jsou na SÚJB předávána do systému MonRaS (viz 

http://www.sujb.cz/monras/aplikace/monras_cz.html). Tato data jsou předávána i při vzniku 

radiační havárie.  

Veškeré informace o vzniku mimořádné události přicházejí na SÚJB, a to pracovníkovi, který 

vykonává funkci styčného místa ČR. Informace bezodkladně předá vedoucímu krizového 

štábu. Na základě rozhodnutí vedoucího krizového štábu styčné místo ČR informaci dále 

postoupí odpovědným orgánům krizového řízení ČR nebo aktivuje KŠ SÚJB.  

Řízení havarijní odezvy na území ČR se děje na taktické, operační a strategické úrovni. Na 

taktické úrovni je velitelem zásahu příslušník HZS ČR, který prostřednictvím operačního a 

informačního střediska HZS kraje, povolává další síly a prostředky složek IZS a odborných 

útvarů. Pokud je třeba, zřizuje velitel zásahu štáb velitele zásahu, kde jsou obvykle zástupci 

složek IZS a zástupci odborných útvarů, kterým je v případě radiační mimořádné události 

zástupce SÚJB nebo SÚRO, v.v.i., a zástupci místně příslušné obce s rozšířenou působností a 

zástupce postižené obce.  

Na operační úrovni řízení spolupracuje místně příslušné operační a informační středisko 

s operačním a informačním střediskem MV – GŘ HZS ČR, operačními středisky základních 

složek IZS, KŠ SÚJB a dispečinky odborných útvarů. 

Na strategické úrovni zřídí HZS kraje pro koordinaci záchranných a likvidačních prací 

příslušný štáb HZS kraje, který komunikuje prostřednictvím operačního a informačního 

střediska se štábem velitele zásahu. Štáb HZS kraje řídí zásah na strategické úrovni po stránce 

záchranných a likvidačních prací. Vedoucím štábu HZS kraje je velicí důstojník směny HZS 

kraje. Do štábu HZS kraje vysílá své zástupce složky IZS a odborné útvary (SÚJB, SÚRO 

v.v.i.). V případě radiačních havárií se navíc svolává ÚKŠ. 

V případě nelegální a kriminální manipulace se zdroji ionizujícího záření hraje rozhodující 

úlohu při zvládání události Útvar pro odhalování organizovaného zločinu Policie ČR, který 

úzce spolupracuje s SÚJB. 

V případě radiační havárie připravuje SÚJB doporučení pro evakuaci a další ochranná 

opatření nebo upřesnění či zrušení implementovaných ochranných opatření. Doporučení jsou 

založená na výsledcích monitorování radiační situace na území ČR a na základě prognózy 

jejího vývoje a rozvoje situace na postiženém jaderném zařízení. Pokud je odezva řízena 

z centrální úrovně, SÚJB doporučení předává ÚKŠ. Ochranná opatření jsou po projednání 

v ÚKŠ a následném projednání ve vládě implementována odpovědnými orgány krizového 

řízení ÚSÚ a samosprávných úřadů. Pokud je odezva řízena z krajské úrovně, doporučení 

SÚJB předává krizovému štábu kraje, který je po projednání předává hejtmanovi kraje. 

Hejtman rozhoduje o jejich realizaci. 

Samotná odezva probíhá v rámci záchranných a likvidačních prací, pro které ČR zřídila IZS 

(viz kapitola D.3) a které řídí HZS ČR Tyto práce se provádějí podle poplachového plánu IZS 

a na základě krizových a havarijních plánů vypracovávaných všemi ÚSÚ nebo 

samosprávnými úřady. 

ÚKŠ je aktivován také v případě radiačních havárií jaderného zařízení mimo území ČR 

s možností zasažení území ČR. 

http://www.sujb.cz/monras/aplikace/monras_cz.html
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E.1.1 Ústřední správní úřady 

Ministerstva a ostatní ÚSÚ odpovídají za koordinaci řešení vzniklé mimořádné události 

v oblasti své působnosti, při odezvě postupují podle svého krizového plánu. Spolupracují 

mezi sebou a navzájem si předávají informace a na základě vyžádání zajišťují provedení 

odborných prací pro jiné ÚSÚ. 

E.1.2 SÚJB 

SÚJB aktivuje svůj krizový štáb, který při své práci v rámci odezvy na vzniklou radiační 

nehodu nebo havárii navíc využívá podporu SÚRO, v.v.i. a SÚJCHBO, v.v.i. 

Hlavním nástrojem SÚJB je RMS, jejíchž výstupů využívá KŠ SÚJB při přípravě doporučení 

k přijetí ochranných opatření Dále SÚJB využívá při přípravě doporučení software ESTE pro 

výpočet důsledků úniku radioaktivních látek. Při řešení vzniklé mimořádné události řídí 

činnost složek RMS a předává informace o radiační situaci ostatním orgánům krizového 

řízení.  

E.1.3 Orgány kraje 

Krajský úřad realizuje opatření pro řešení mimořádné události. Při jejich realizaci postupuje 

podle svého krizového plánu, příslušných havarijních plánů a je-li na jeho území situována 

ZHP JE, i podle příslušného vnějšího havarijního plánu. K zajištění havarijní odezvy 

sjednocuje postupy obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a územních správních úřadů 

s krajskou působností a usměrňuje IZS. 

Hejtman koordinuje činnosti orgánů a organizací podílejících se na řešení mimořádných 

událostí na teritoriu kraje, koordinuje záchranné a likvidační práce a ve svých rozhodováních 

se řídí doporučeními od ministerstev a ÚSÚ (včetně doporučení od SÚJB). 

E.1.4 Řízení havarijní odezvy při vzniku radiační nehody nebo havárie na JE 

Dukovany nebo Temelín 

Provozovatel postupuje při havarijní odezvě podle svého vnitřního havarijního plánu. Při 

odezvě na radiační havárii i úzce spolupracuje s orgány státní správy a územní samosprávy 

a postupuje v souladu s obecnými povinnostmi právnických osob pro případ odezvy na 

vzniklou krizovou situaci podle zákona č. 240/2000 Sb. 

Při vzniku radiační mimořádné události provozovatel JE aktivuje pohotovostní organizaci 

havarijní odezvy. Za klasifikaci vzniklé radiační mimořádné události, její vyhlášení a řízení 

činností odpovídá směnový inženýr. Po aktivaci havarijního štábu předává odpovědnost 

aktivovanému veliteli havarijního štábu. Směnový inženýr provádí výše uvedené činnosti dle 

zásahové instrukce pro směnového inženýra, ve které jsou uvedeny všechny odpovědnosti a 

pravomoci, mezi nejdůležitější patří: 

a) posouzení závažnosti MU - klasifikace, 

b) zabezpečení vyrozumění a varování personálu JE a varování v ZHP, 

c) vyrozumění vedení JE a příslušných orgánů a organizací o vzniku MU, 

d) rozhodnutí o aktivaci personálu organizace havarijní odezvy, 

e) rozhodnutí o ochranných opatřeních pro personál JE 

f) odpovědnost za technologii dál zůstává v kompetenci směnového inženýra. 

Při vzniku MU zajišťuje směnový inženýr ihned vyrozumění vedení JE, dále bezodkladné 

ohlašuje událost na SÚJB, Krajskému úřadu, Krajskému ředitelství HZS, na obce s rozšířenou 

působností, na Dispečink ČEZ, a.s. a na meteostanici. 
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Interní organizace havarijní odezvy 

Interní organizace havarijní odezvy (dále jen „IOHO“) je tvořena výhradně směnovým 

personálem, tj. zaměstnanci, kteří zajišťují normální provoz JE. Personál nepřetržité směny 

zabezpečuje dle pokynů směnového inženýra veškeré činnosti spojené s potlačením projevů 

vznikající mimořádné události až do doby aktivace zaměstnanců držících v rámci organizace 

havarijní odezvy nepřetržitou pohotovost. Personál nepřetržitého směnového provozu (kromě 

řídícího personálu směny na blokové dozorně) v případě vyhlášení mimořádné události 

v závislosti na stupni závažnosti buď nadále vykonává činnosti podle příslušných zásahových 

instrukcí a pokynů řídícího personálu směny nebo se shromažďují v případě vyhlášení 

ochranných opatření v provozním podpůrném středisku v krytu pod provozní budovou, odkud 

na základě pokynů směnového inženýra nebo havarijního štábu provádějí požadované zásahy 

na technologii nebo vytvářejí operativní podporu jednotce HZS podniku při vyprošťovacích 

a záchranných pracích. Pro potřebu zajištění realizace ochranných opatření ukrytí a evakuace 

jsou ustanovena krytová družstva zabezpečující aktivaci a následný provoz krytů v areálu JE.  

Pohotovostní organizace havarijní odezvy 

Pohotovostní organizace havarijní odezvy (dále jen „POHO“) – viz obrázek D-1 je tvořena 

personálem havarijních podpůrných středisek držících týdenní nepřetržitou hotovost. 

Hotovost POHO je organizačně zabezpečena tak, že do 20 minut v pracovní době a do 

1 hodiny v mimopracovní době od vyhlášení mimořádné události se příslušní specialisté 

dostaví na JE do havarijního řídícího střediska. Prostředky pro aktivaci personálu POHO jsou 

zálohované. 

Provádění zásahu při vzniku mimořádné události je na JE zabezpečováno v první fázi rozvoje 

mimořádné události vždy personálem nepřetržitého směnového provozu IOHO), pod řízením 

směnového inženýra. V případě, kdy událost svým rozsahem přerůstá nad rámec možností 

personálu nepřetržitého směnového provozu, je IOHO doplněna zaměstnanci držícími 

pohotovost v rámci POHO. V tomto případě jsou aktivována havarijní podpůrná střediska: 

havarijní štáb, technické podpůrné středisko, vnější havarijní podpůrné středisko, havarijní 

informační středisko a logistické podpůrné středisko. Odpovědnost za řízení zásahů po 

aktivaci havarijního štábu přebírá od směnového inženýra velitel havarijního štábu. 

Činnost jednotlivých subjektů havarijní odezvy po vyhlášení mimořádné události 

2. stupně s podezřením na únik radioaktivních látek 

Provozovatel JE 

a) oznamuje vznik radiační nehody s podezřením na únik radioaktivních látek SÚJB, 

OPIS HZS kraje nejpozději do čtyř hodin od jejího zjištění. 

SÚJB 

Po přijetí oznámení provozovatele o vzniku mimořádné události 2. stupně aktivuje SÚJB 

svůj krizový štáb. Členové krizového štábu se dostaví na pracoviště krizového řízení 

(Krizové koordinační centrum) neprodleně, nejpozději do 120 minut od vyrozumění. 

Krizový štáb na základě obdržených informací vyhodnotí situaci a rozhodne zejména o: 

a) informování předsedy vlády ČR a orgánů krizového řízení ČR o vzniku MU 2. stupně, 

b) přechodu RMS ČR z normálního do havarijního režimu monitorování, 

c) vyhlášení pohotovosti mobilním skupinám a o aktivaci letecké skupiny monitorování, 

d) informování veřejnosti a médií o vzniklé situaci a přijímaných opatřeních, 

e) oznámení vzniku MU 2. stupně do zahraničí (MAAE, EU, okolní státy).  

Krizový štáb pravidelně vyhodnocuje situaci, úzce spolupracuje s havarijním štábem 

provozovatele, s krizovým štábem MV – GŘ HZS ČR a hejtmanem postiženého kraje.  
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Operační a informační středisko HZS kraje 

a) přijímá a ověřuje oznámení na JE, 

b) vyrozumívá hejtmana, informuje starosty obcí s rozšířenou působností, 

c) podle potřeby svolá příslušné krizové štáby, 

d) vyrozumívá Společné operační centrum Ministerstva obrany prostřednictvím 

OPIS MV-GŘ HZS ČR a Integrované operační středisko krajského ředitelství Policie 

ČR,  

e) zabezpečuje činnosti dle poplachového plánu. 

Hejtman kraje 

a) přijímá a ověřuje oznámení u OPIS HZS kraje,  

b) vydává pokyn na předání informace, popřípadě ke svolání krizového štábu, 

c) vyhodnocuje situaci a připravuje rozhodnutí k přijetí ochranných opatření, 

d) dle situace aktivuje síly a prostředky. 

Starosta obce s rozšířenou působností 

a) přijímá a ověřuje oznámení u příslušného OPIS HZS kraje,  

b) vydává pokyn na předání informace, popřípadě ke svolání krizového štábu, 

c) vyhodnocuje situaci a připravuje rozhodnutí k přijetí ochranných opatření, 

d) dle situace aktivuje síly a prostředky. 

Činnost jednotlivých subjektů HO po vyhlášení mimořádné události 3. stupně – radiační 

havárie 

Provozovatel JE 

a) neprodleně oznamuje vznik mimořádné události 3. stupně SÚJB, OPIS HZS kraje 

a odesílá hlášení, 

b) varuje (cestou OPIS HZS kraje) obyvatelstvo v ZHP centrálním spuštěním sirén, 

informuje vybrané představitele složek havarijní připravenosti a starosty obcí v ZHP 

plánování prostřednictvím SMS zpráv a zajišťuje odvysílání varovného hlášení 

ve stanovených hromadných sdělovacích prostředcích, 

c) vysílá zástupce JE na jednání krizového štábu kraje. 

SÚJB 

Po přijetí oznámení provozovatele o vzniku mimořádné události 3. stupně aktivuje SÚJB 

svůj krizový štáb. Členové krizového štábu se dostaví na pracoviště krizového řízení 

(Krizové koordinační centrum) neprodleně, nejpozději do 120 minut od vyrozumění. 

Krizový štáb na základě obdržených informací vyhodnotí situaci a rozhodne zejména o: 

a) informování předsedy vlády ČR o vzniku MU 3. stupně a žádá ho o aktivaci ÚKŠ 

a vyhlášení nouzového stavu na postiženém území, 

b) informování orgánů krizového řízení ČR o vzniku MU 3. stupně, 

c) přechodu RMS z normálního do havarijního režimu monitorování, 

d) vyhlášení pohotovosti mobilním skupinám a o aktivaci letecké skupiny monitorování, 

e) aktivaci mobilních skupin a o jejich vyslání k monitorování radiační situace v ZHP, 

f) pohotovosti letecké skupiny a jejím vyslání k monitorování radiační situace v ZHP 

prostřednictvím OPIS MV-GŘ HZS ČR , 

g) o informování veřejnosti a médií o vzniklé situaci a přijímaných opatřeních, 

h) oznámení vzniku MU 3. stupně do zahraničí (MAAE, EU, okolní státy). 

Krizový štáb pravidelně vyhodnocuje radiační situaci a přijímaná opatření a na základě 

těchto výsledků zajišťuje podklady pro rozhodování o opatřeních vedoucích ke snížení 

nebo odvrácení ozáření. 
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Krizový štáb úzce spolupracuje s havarijním štábem provozovatele, s krizovým štábem 

MV – GŘ HZS ČR a hejtmanem a HZS postiženého kraje. 

Operační a informační středisko HZS kraje 

a) přijímá a ověřuje oznámení o vzniku radiační havárie od provozovatele JE, 

b) OPIS HZS kraje provádí varování v ZHP (na základě smlouvy s provozovatelem JE) 

spuštěním sirén, informuje prostřednictvím SMS zpráv a vyžádá odvysílání 

připravených informací u Českého rozhlasu a v České televizi, 

c) vyrozumívá hejtmana kraje, starostu obce s rozšířenou působností o mimořádné 

události, 

d)  svolá příslušné krizové štáby, 

e) vyrozumívá orgány a organizace dle plánu vyrozumění, 

f) vyrozumívá Společné operační centrum Ministerstva obrany prostřednictvím 

OPIS MV-GŘ HZS ČR, 

g) zabezpečuje činnosti dle poplachového plánu,  

h) koordinuje nasazení složek IZS, sil a prostředků na řešení havárie, 

i) přebírá zprávy o průběhu záchranných a likvidačních prací a je krizovému štábu kraje 

a krizovým štábům obcí s rozšířenou působností, 

j) vede dokumentaci o průběhu mimořádné události a předává zprávy Ministerstvu vnitra 

ČR cestou OPIS MV-GŘ HZS ČR. 

Hejtman kraje a krizový štáb kraje 

a) přijímá a ověřuje oznámení o vzniku radiační havárie, 

b) vydává pokyn ke svolání KŠ kraje, 

c) zabezpečuje součinnost se starosty obcí s rozšířenou působností s KŠ SÚJB, 

s hejtmanem sousedního kraje v ZHP, s havarijním štábem JE,  

d) usměrňuje a koordinuje záchranné a likvidační práce na úrovni kraje, 

e) vyhlašuje a odvolává ochranná opatření pro obyvatelstvo, 

f) koordinuje evakuaci, nouzové ubytování a další nezbytná opatření k přežití 

obyvatelstva, 

g) poskytuje informace hromadným sdělovacím prostředkům,  

h) vede dokumentaci o průběhu mimořádné události a předává zprávy Ministerstvu vnitra 

ČR cestou OPIS HZS kraje, 

i) organizuje a koordinuje humanitární pomoc. 

Starosta obce s rozšířenou působností a krizový štáb obce 

a) přijímá a ověřuje oznámení o vzniku radiační havárie, 

b) vydává pokyn ke svolání krizového štábu,  

c) vyhodnocuje s krizovým štábem situaci, 

d) vydává pokyny k plnění úkolů na zabezpečení ochrany obyvatel a majetku, 

e) zabezpečuje součinnost s hejtmanem kraje a ostatními orgány a organizacemi ve svém 

správním obvodu, 

f) usměrňuje a koordinuje záchranné a likvidační práce ve svém správním obvodu, 

g) organizuje evakuaci, humanitární pomoc, nouzové ubytování a další nezbytná opatření 

k přežití obyvatelstva na základě rozhodnutí KŠ kraje, 

h) poskytuje informace hromadným sdělovacím prostředkům, 

i) vede dokumentaci o průběhu mimořádné události a předává zprávy krajskému úřadu 

cestou OPIS HZS kraje. 

Starosta obce  

a) svolává krizový štáb obce a jednotlivé příslušníky vytvořeného zařízení civilní 

ochrany, 
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b) kontroluje průnik signálu sirén na teritoriu; v případě výpadku varuje obyvatelstvo 

ručním spuštěním sirén, popřípadě náhradním způsobem, 

c) vyrozumívá obyvatelstvo, orgány a organizace podle plánu vyrozumění, 

d) vysílá pokyny pro chování obyvatelstva v místním rozhlase, 

e) organizuje evakuaci, nouzové ubytování a další nezbytná opatření k přežití 

obyvatelstva, 

f) zabezpečuje spolupráci s krizovým štábem obce s rozšířenou působností, 

g) plní a zabezpečuje úkoly dle zpracované prováděcí dokumentace, 

h) vede dokumentaci o průběhu mimořádné události a předává zprávy obci s rozšířenou 

působností. 

Hasičský záchranný sbor kraje  

a) zajišťuje vyrozumění a pohotovost vlastních sil a prostředků, 

b) organizuje spojení mezi jednotlivými složkami havarijní připravenosti, 

c) zabezpečuje úkoly přímo na JE dle poplachového plánu, 

d) provádí vyprošťovací práce a uvolňování zatarasených komunikací, 

e) plní úkoly dle prováděcí dokumentace nebo rozhodnutí starosty obce s rozšířenou 

působností, hejtmana kraje, 

f) organizuje nezbytné zásobování (strava, ošacení, obuv, hygienické potřeby atd.) 

obyvatelstva zbaveného přístřeší, evakuovaného ze zasažených míst a příslušníků, 

kteří se podílí na záchranných a likvidačních pracích, 

g) organizuje humanitární pomoc,  

h) zabezpečuje opatření přijímaná k vyrozumění a varování, k distribuci prostředků 

individuální ochrany, k evakuaci a k provádění dekontaminace. 

Policie ČR 

a) zajišťuje vyrozumění a pohotovost vlastních sil a prostředků, 

b) provádí uzávěry na předem stanovených místech, 

c) zabezpečuje regulaci a pohyb osob a vozidel, 

d) zabezpečuje klid a pořádek v ZHP a v místech příjmu evakuovaného obyvatelstva, 

e) zabezpečuje ochranu majetku v ZHP, 

f) spolupracuje s Armádou ČR na zabezpečení regulace a střežení majetku (pořádkové 

služby), 

g) plní úkoly dle prováděcí dokumentace nebo rozhodnutí hejtmana kraje. 

Útvary Armády ČR 

a) přijímají rozhodnutí hejtmana kraje na využití sil  

a prostředků prostřednictvím OPIS MV-GŘ HZS ČR, 

b) na základě požadavků plní úkoly, které obsahuje toto rozhodnutí, nebo dle Dohody 

o plánované pomoci na vyžádání mezi MV – GŘ HZS ČR a Ministerstvo obrany – 

generální štáb Armády ČR: 

- zabezpečuje zřízení dekontaminačních míst a provádění dekontaminace osob 

a vozidel, 

- vyčleňuje síly a prostředky ve prospěch Policie ČR na zabezpečení regulace 

a střežení majetku (pořádkové služby),  

- podílí se na evakuaci osob, případně ušlechtilých hospodářských zvířat a na 

humanitární pomoci. 

Orgány zdravotnictví 

a) zajišťují vyrozumění a pohotovost vlastních sil a prostředků, 

b) plní úkoly dle traumatologického plánu nebo rozhodnutí hejtmana kraje, 

c) organizují zdravotnický průzkum, vyhledávání a odsun zasažených osob do 

zdravotnických zařízení, 
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d) provádí hygienicko-epidemiologické opatření, 

e) přijímají opatření k ochraně potravin a zboží s důrazem na velkosklady a obchodní 

jednotky, 

f) zabezpečují odborná zdravotnická opatření v součinnosti s ostatními zdravotnickými 

zařízeními.  

Orgány dopravy 

a) zajišťují vyrozumění a pohotovost vlastních sil a prostředků, 

b) plní úkoly dle prováděcí dokumentace nebo rozhodnutí hejtmana kraje, 

c) zabezpečují přerušení provozu na vybraných železničních tratích, 

d) provádějí uzavření komunikací na okraji ZHP ve spolupráci s Policií ČR, 

e) zabezpečují odvoz osob a zvířectva z ohroženého prostoru. 

Orgány životního prostředí 

a) zajišťují vyrozumění a pohotovost vlastních sil a prostředků, 

b) plní úkoly dle prováděcí dokumentace nebo rozhodnutí, hejtmana kraje, 

c) zabezpečují provádění nepřetržité kontroly kvality vody za ZHP ve spolupráci 

s hygienickou stanicí, 

d) zabezpečují náhradní zásobování pitnou vodou (v součinnosti s orgány zemědělství). 

Orgány veterinární správy 

a) zajišťují vyrozumění a pohotovost vlastních sil a prostředků, 

b) plní úkoly dle prováděcí dokumentace nebo rozhodnutí hejtmana kraje, 

c) přijímají opatření pro přežití hospodářských zvířat a způsob jejich zabezpečení 

(nouzové krmení, zásobování vodou, ochrana vodních zdrojů a krmiv),  

d) stanovují trasy pro přesun zvířat do nezamořených oblastí včetně jejich ustájení 

a určení lokalit na dekontaminaci přepravovaných zvířat, 

e) provádí vytřídění hospodářských zvířat z hlediska kontaminace pro jejich další 

hospodářské využití, případně jejich likvidace v předem stanovených zahrabovištích. 

Ostatní orgány, složky a organizace (určené rozhodnutím hejtmana kraje, starostou obce)  

a) přijímají oznámení o vzniklé situaci, 

b) zabezpečují pohotovost vlastních sil a prostředků, 

c) zabezpečují ochranná opatření, 

d) na základě rozhodnutí hejtmana kraje, nebo starosty obce plní úkoly stanovené ve 

svých prováděcích dokumentech nebo úkoly, které obsahuje toto rozhodnutí.  

E.2 Zjišťování, vyrozumívání a aktivace 

Při ztrátě kontroly nad zdrojem ionizujícího záření (tj. mj. nad jaderným reaktorem), při ztrátě 

nebo krádeži zdroje postupuje provozovatel podle svého vnitřního havarijního plánu. Událost 

klasifikuje příslušným stupněm podle vyhlášky č. 318/2002 Sb. a oznamuje tuto mimořádnou 

událost SÚJB, Policii ČR, orgánům územní správy a samosprávy v časech uvedených níže.  

Provozovatel v případě vzniku: 

a) mimořádné události prvního a druhého stupně provádí oznámení bez zbytečného 

odkladu, nejpozději však do: 

1. 24 hodin od zjištění mimořádné události prvního stupně, 

2. 4 hodin od zjištění mimořádné události druhého stupně, 

b) mimořádné události třetího stupně provádí oznámení neprodleně. 

c) mimořádné události druhého stupně spojené s nepřípustným uvolněním radioaktivních 

látek do životního prostředí provádí oznámení místně příslušnému obecnímu úřadu 

obce s rozšířenou působností prostřednictvím operačního střediska HZS kraje bez 

zbytečného odkladu, nejpozději však do čtyř hodin od jejího zjištění, 
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d) mimořádné události třetího stupně provádí vyrozumění místně příslušného obecního 

úřadu obce s rozšířenou působností prostřednictvím operačního střediska HZS kraje, 

Úřadu a dalších dotčených orgánů stanovených vnitřním havarijním plánem 

neprodleně. 

Dále provozovatel aktivuje zasahující osoby, a to při každé mimořádné události v rozsahu 

a době stanovené vnitřním havarijním plánem nebo zásahovými instrukcemi. 

Posuzování závažnosti mimořádných událostí vzniklých u provozovatele provádí osoba, která 

je určena v jeho vnitřním havarijním plánu; např. na JE je to směnový inženýr. 

Pokud provozovatel pracoviště se zdroji ionizujícího záření nezpracovává vnitřní havarijní 

plán, znamená to, že na jím provozovaném pracovišti může vzniknout pouze radiační 

mimořádné události 1. stupně. Pak zajišťuje odezvu na takovouto mimořádné události na 

základě „Bezpečnostní instrukce“ zpracované pro dané pracoviště. 

Při nálezu, případně při vyhledávání těchto zdrojů se postupuje podle doporučení „Postup při 

záchytu radioaktivních materiálů“ (doporučení publikoval SÚJB na www.sujb.cz), a na SÚJB 

navíc i podle příslušného interního předpisu pro činnost SÚJB při záchytu nebo nálezu 

radioaktivních materiálů. 

Jak bylo uvedeno výše, při vzniku mimořádné události na JE její provozovatel zajišťuje 

bezodkladné vyrozumění o události na SÚJB, krajský úřad, krajské ředitelství HZS, na obce 

s rozšířenou působností, na dispečink ČEZ, a.s., a na meteostanici. 

 

Obrázek E-1: Schéma vyrozumění orgánů a organizací prováděné provozovatelem JE 

Pozn.: KOPIS – Krajské operační a informační středisko 

Na základě právních předpisů Evropské unie, bilaterálních dohod a mezinárodních úmluv jsou 

země Evropské unie, okolní státy a MAAE informovány o vzniku mimořádné události, které 

mohou mít případně přeshraniční dopad. Informování probíhá v systémech USIE, 

webECURIE nebo přímým spojením se smluvní stranou bilaterální dohody. SÚJB vystupuje 

směrem k MAAE jako „National Competent Authority for an Emergency Abroad/for 

JADERNÁ 

ELEKTRÁRNA

OBCE

S ROZŠÍŘENOU 

PŮSOBNOSTÍ V 

ZHP

TECHNICKÝ 

DISPEČINK

 ČEZ, a. s.

ČHMÚ 
METEOSTANICE

OPIS GŘ

HZS ČR
SÚJB

KOPIS HZS

KRAJSKÝ ÚŘAD

V ZHP



 

51/98 

a Domestic Emergency”. MV – GŘ HZS ČR vystupuje směrem k MAAE jako „National 

Warning Point”. 

Směrem k Evropské unii zastává SÚJB roli „Competent Authority“ a MV – GŘ HZS ČR roli 

“Contact Point”. 

E.2.1 Činnosti při příjmu oznámení o vzniku radiační havárie ze zahraničí 

Zabezpečení příjmu informací (oznámení) 

Oficiálním kontaktním místem ČR pro zahraničí v oblasti katastrof je Operační informační 

středisko MV – GŘ HZS ČR. Operační informační středisko neustále získává a vyhodnocuje 

informace o závažných mimořádných událostech a zajišťuje včasnou reakci na ně. V této 

souvislosti je operační informační středisko partnerem operačních center v zahraničí, 

celostátních operačních středisek a stálých služeb v ČR (včetně služby Styčného místa na 

SÚJB). Činnost operačního informačního střediska je zabezpečena v nepřetržité službě.  

Činnosti po přijetí informací o události, která by mohla mít dopad na území nebo 

obyvatele ČR 

Po přijetí informace o mimořádné události, která by mohla mít dopad na území nebo 

obyvatele ČR operační a informační středisko provádí tyto činnosti:  

a) prvotní vyhodnocení informace, 

b) informování příslušného vedoucího pracovníka MV – GŘ HZS ČR, 

c) pokud nespadá událost přímo do působnosti ministerstva vnitra, předání informace 

příslušnému národnímu kompetentnímu orgánu (např. SÚJB), 

d) spuštění varování obyvatelstva, 

e) aktivace krizového štábu MV – GŘ HZS ČR (pokud událost spadá do působnosti 

ministerstva vnitra anebo to povaha situace vyžaduje), 

f) plnění úkolů dle požadavku příslušného národního kompetentního orgánu, 

g) návrh na svolání ÚKŠ (aktivace národní krizové struktury), 

h) operační informační středisko dále plní úkoly vyplývající z povahy události. 

E.3 Přijímání opatření ke zmírnění následků radiačních mimořádných událostí 

Opatření ke zmírňování následků radiačních mimořádných událostí jsou specifikována 

ve vyhlášce č. 307/2002 Sb. Cílem opatření je omezit ozáření osob a životního prostředí při 

radiační mimořádné události. U osob musí být ochranným opatřením vyloučeny 

deterministické účinky ionizujícího záření a pravděpodobnostní (stochastické) účinky 

minimalizovány na rozumně dostupnou míru v dané radiační mimořádnou událostí.  

Ochranná opatření se dělí na: 

a) neodkladná ochranná opatření zahrnující ukrytí, jódovou profylaxi a evakuaci, 

b) následná ochranná opatření zahrnující přesídlení, regulaci požívání radionuklidy 

kontaminovaných potravin a vody a regulaci používání radionuklidy 

kontaminovaných krmiv. 

Zavedení ochranných opatření musí být vždy zdůvodněno a rozsah opatření musí být 

optimalizován. Při rozhodování o zavedení ochranných opatření jsou uplatňovány směrné 

hodnoty, které odrážejí současný stav poznání a mezinárodně nabyté zkušenosti o tom, kdy 

lze od daného ochranného opatření očekávat větší přínos než škodu. Současně musí být vzaty 

v úvahu všechny skutečnosti ovlivňující realizaci ochranných opatření, zejména přítomnost 

specifických skupin obyvatel, dopravní situace, vysoká hustota obyvatel, přítomnost velké 

sídelní jednotky apod. 
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Směrné hodnoty pro rozhodování o zavedení ochranných opatření jsou uvedeny 

v kapitole G. 2. 

Při přijímáni opatření v ZHP se postupuje podle příslušného vnějšího havarijního plánu. Jedná 

se zejména o opatření prováděná podle následujících postupů a plánů: 

a) nastavení ochranných zón,  

b) zásady radiační ochrany, 

c) systém elektronické osobní dozimetrie, 

d) plán záchranných a likvidačních prací, 

e) plán monitorování, 

f) plán dekontaminace a kontrola kontaminace, 

g) plán regulace pohybu osob a vozidel, 

h) plán zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti. 

Nastavení ochranných zón (vnější, bezpečnostní, nebezpečná) jsou základní opatření 

radiačního zásahu, jejichž cílem je nejen zmírnění následků radiační mimořádné události, ale 

také nastavení režimových opatření pro záchranné složky. Základní zásady radiační ochrany 

(stínění, vzdálenost, čas) mohou výrazným způsobem přispět ke zmírnění ozáření 

a kontaminace osob, které se nacházely v blízkosti radiační mimořádné události. Systém 

elektronické osobní dozimetrie tak, jak je nastaven u HZS ČR umožňuje sledovat obdržené 

dávky příslušníků HZS ČR. Plošně je zabezpečeno, že na každé stanici je min. 1 aktivní 

osobní dozimetr, který je skupinovým dozimetrem pro zasahující skupinu. V případě 

potvrzení radiační mimořádné události jsou nasazovány další osobní dozimetry pro každého 

zasahujícího hasiče. Toto opatření výrazně přispěje ke snížení obdržených dávek. 

Monitorování přímo nepřispěje k okamžitému zmírnění následků, ale má význam pro další 

rozhodovací proces štábu velitele zásahu a následná opatření. 

Kontrola kontaminace je dalším významným článkem zmírnění následků s tím, že jednotky 

požární ochrany jsou vybaveny prostředky pro měření kontaminace a dokáží třídit zasažené 

osoby na nekontaminované a kontaminované. Kontaminované osoby jsou tyto jednotky 

schopny dekontaminovat. V současnosti v každém HZS kraje je minimálně jedna linka pro 

dekontaminaci osob (celkem 22 stanovišť dekontaminace osob u HZS ČR) a v každém okrese 

jsou prostředky pro dekontaminaci zasahujících, které lze použít rovněž pro dekontaminaci 

omezeného počtu kontaminovaných osob. Navíc každé první výjezdové vozidlo jednotky 

požární ochrany musí být vybaveno prostředky pro improvizovanou dekontaminaci. 

E.4 Přijímání opatření k ochraně obyvatelstva a zasahujících osob 

Neodkladná ochranná opatření jsou v ČR plánována a připravena pouze pro obyvatele v ZHP 

JE Dukovany a Temelín. 

Neodkladná ochranná opatření ukrytí a jódová profylaxe jsou automaticky zaváděna na 

základě vyhlášení radiační havárie. Evakuace, stejně jako následná ochranná opatření, jsou 

přijímána na základě monitorování skutečné radiační situace a podle vývoje meteorologické 

situace. 

Podrobnosti o přijímání opatření jsou uvedeny v plánech konkrétních činností ve vnějších 

havarijních plánech pro JE Dukovany a Temelín. 

Podmínky pro havarijní ozáření zasahujících osob jsou upraveny v zákoně č. 18/1997 Sb. a ve 

vyhlášce č. 307/2002 Sb. Havarijní ozáření zasahujících fyzických osob nesmí překročit 

desetinásobek limitů stanovených pro ozáření radiačních pracovníků, pokud nejde o případ 

záchrany lidských životů či zabránění rozvoje radiační mimořádné situace s možnými 

rozsáhlými společenskými a hospodářskými důsledky. Zasahující fyzické osoby musí být 
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o nebezpečí spojeném se zásahem prokazatelně informovány a musí se zásahu účastnit 

dobrovolně. 

Havarijní ozáření zasahujících fyzických osob se usměrňuje tak, aby bylo tak nízké, jak lze 

rozumně dosáhnout s uvážením hospodářských a společenských hledisek. Zásah se organizuje 

tak, aby nebyly překročeny limity ozáření, nebo alespoň tak, aby nebyly překročeny meze 

stanovené zákonem č. 18/1997 Sb. Za nepřekročení desetinásobku limitů stanovených pro 

ozáření radiačních pracovníků se přitom považuje nepřekročení hodnoty 200 mSv pro osobní 

dávkový ekvivalent v hloubce 10 mm za kalendářní rok. Osoby provádějící zásah musí být 

v souladu se zákonem č. 18/1997 Sb. o nebezpečí spojeném s prováděním zásahu 

prokazatelně informovány a musí se jej účastnit dobrovolně. 

Pokud by byla potřeba individuální ochrana obyvatelstva mimo ZHP, prováděla by se 

improvizovanými prostředky pro ochranu dýchacích cest a povrchu těla. 

E.4.1 Přijímání opatření k ochraně obyvatelstva v případě radiační havárie na jaderné 

elektrárně 

Omezování ozáření osob při radiační havárii se uskutečňuje výše uvedenými ochrannými 

opatřeními. Ochranná opatření při radiačních haváriích se provádějí vždy, jsou-li odůvodněna 

větším přínosem, než jsou náklady na opatření a škody jimi působené, a mají být 

optimalizována co do formy, rozsahu a trvání tak, aby přinesla co největší rozumně 

dosažitelný přínos. 

Jako základní vodítko pro rozhodování o zavedení ochranných opatření jsou uplatňovány 

směrné hodnoty, které odrážejí současný stav poznání a mezinárodně nabyté zkušenosti 

o tom, kdy lze od daného ochranného opatření očekávat větší přínos než škodu. Pro jednotlivé 

radiační činnosti nebo zdroje ionizujícího záření, s nimiž je spojeno nebezpečí vzniku radiační 

mimořádné situace, se využitím optimalizace radiační ochrany, na základě údajů specifických 

pro daný jednotlivý případ, stanovují zásahové úrovně specifické pro danou radiační činnost 

nebo zdroj v havarijních plánech. 

Údaji specifickými pro stanovení zásahových úrovní se rozumí také údaje charakterizující 

osídlení a infrastrukturu v okolí zdroje ionizujícího záření a podmiňující očekávané kolektivní 

efektivní dávky a proveditelnost ochranných opatření, zejména: 

a) přítomnost specifických skupin obyvatel, zejména v nemocnicích, domovech 

důchodců, v pečovatelských domech, vězeních, 

b) dopravní situace, 

c) vysoká hustota obyvatel, 

d) přítomnost velké sídelní jednotky. 

Po vyhlášení mimořádné události 3. stupně jsou na základě rozhodnutí směnového inženýra 

JE spuštěny sirény v ZHP. Po zaznění varovného signálu následuje odvysílání tísňové 

informace v rozhlasu a televizi. Obyvatelé a osoby nacházející se (tj. v zaměstnání, ve 

školách, školkách atd.) v ZHP jsou vyzváni k ukrytí a požití jodové profylaxe. Ukrytí 

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

po varování obyvatelstva bez vyčkávání na výsledky monitorování skutečné radiační situace. 

Obyvatelé a osoby nacházející se ve vnitřní ZHP (tj. zóně o poloměru 10 km JE Dukovany a 

zóně o poloměru 5 km u JE Temelín) jsou vyzváni, aby se připravili na evakuaci. Evakuace 

osob je prováděna na základě podkladu pro rozhodování vydaného SÚJB v závislosti na 

výsledcích monitorování radiační situace a reálných meteorologických podmínek (směru 

šíření větru, kategorie počasí, srážky apod.) po rozhodnutí příslušného krizového štábu kraje.  

ZHP je pro účely zavádění neodkladných a následných ochranných opatření rozdělena na 

sektory. Při zavádění ochranných opatření se využívá princip klíčové dírky, kdy se tato 
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opatření zavádí v 5 km okruhu okolo JE a dále v pěti vybraných sektorech v závislosti na 

výsledcích monitorování radiační situace a meteorologických podmínek. 

Následná ochranná opatření upřesňuje, odvolává, popřípadě na dalším území zavádí podle 

výsledků monitorování, na základě doporučení SÚJB a krizového štábu kraje/krajů svým 

rozhodnutím hejtman. 

V poúnikové fázi radiační havárie se na základě doporučení SÚJB organizují zemědělská, 

vodohospodářská, veterinární a zásobovací opatření ke snížení pronikání radionuklidů 

potravinovým řetězcem, nebo na likvidaci kontaminovaných potravin, vody, krmiva 

a zemědělských produktů. 

 

Obrázek E-2: Zóna havarijního plánování JE Temelín 
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Obrázek E-3:Zóna havarijního plánování JE Dukovany 

E.5 Poskytování informací a pokynů veřejnosti 

Systém komunikace s veřejností a médii musí rychle a správně vyhodnocovat informace, 

připravovat výstupy a tyto výstupy rychle a správně předávat veřejnosti a médiím. Tím se 

předchází tomu, aby veřejnost a média nedostávaly nesprávné a zkreslené informace. Systém 

komunikace s veřejností a médii se rovněž pravidelně prověřuje při cvičeních na všech 

úrovních. 

Na všech úrovních krizového řízení je systém komunikace s veřejností a médii součástí 

krizových a příslušných havarijních plánů. 

Systém informování obyvatelstva je v obou ZHP testován při pravidelných cvičeních ZÓNA.  
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E.5.1 Vládní úroveň 

Informace o mimořádných událostech, k jejichž řešení byl aktivován ÚKŠ, poskytuje jeho 

odborná pracovní skupina - mediální skupina. Vedoucím mediální skupiny je pověřený 

zaměstnanec ministerstva, jehož ministr je předsedou ÚKŠ, a členy pověření pracovníci 

úřadů, jejichž představitelé jsou členy ÚKŠ. Mediální skupina zabezpečuje pro ÚKŠ zejména: 

a) monitorování a analýzu informací v průběhu vývoje situace, 

b) sběr, zpracování, třídění a předávání informací, 

c) zpracování analýzy shromážděných informací a zpracování podkladů pro informační 

výstupy, 

d) informační a organizační vazby na Úřad vlády - sekretariát BRS, na krizové štáby 

ministerstev, ostatních ÚSÚ, správních úřadů s celostátní působností a na územní 

krizové štáby. 

E.5.2 Ústřední správní úřady 

ÚSÚ informují veřejnost cestou svých tiskových mluvčích, případně zřizují své mediální 

skupiny. Jako např.: MV – GŘ HZS ČR, které v případě vzniku mimořádné události zřizuje 

pracoviště pro komunikaci s veřejností. Toto pracoviště je obsazeno školenými pracovníky 

v oblasti komunikace a je vybaveno několika telefonními linkami a přístupem na internet. 

Každý ÚSÚ je zodpovědný za svou vlastní informační kampaň tzn., že vydává vlastní tiskové 

zprávy, pořádá tiskové konference, případně vydává tištěné dokumenty s informacemi pro 

veřejnost a média. 

SÚJB je povinen podle zákona č. 18/1997 Sb. poskytovat informace vztahující se k jeho 

působnosti, tedy je povinen poskytovat informace jak o zajištění radiační ochrany v případě 

vzniku radiačních mimořádných událostí, tak i o jejich vzniku Tyto informace zveřejňuje 

např. na svých webových stránkách, ve své výroční zprávě nebo ad hoc podle aktuálních 

potřeb. SÚJB také vydává tiskové zprávy a odpovídá na otázky veřejnosti. Během havárie ve 

Fukušimě byla vytvořena speciální webová stránka týkající se této události: http://otazky-

fukusima.cvrez.cz/web/index.php. Od roku 2012 má SÚJB také vlastní facebookové stránky. 

E.5.3 Krajské úřady a obce s rozšířenou působností 

Krajské úřady a obce s rozšířenou působností informují veřejnost cestou svých tiskových 

mluvčích, případně zřizují své mediální skupiny a pracoviště pro komunikaci s veřejností. 

Tato pracoviště jsou obsazena školenými pracovníky v oblasti komunikace a jsou vybavena 

několika telefonními linkami a přístupem na internet. 

Každý krajský úřad, každá obec s rozšířenou působností jsou zodpovědné za svou vlastní 

informační kampaň tzn., že vydávají vlastní tiskové zprávy, pořádají tiskové konference, 

případně vydávají tištěné dokumenty s informacemi pro veřejnost a média. 

Složky IZS zajišťují podávání nezbytných informací o mimořádné události a o prováděných 

záchranných a likvidačních pracích sdělovacím prostředkům a veřejnosti. 

E.5.4 Provozovatel JE 

Provozovatel JE informuje veřejnost cestou svého tiskového mluvčího, vydává vlastní tiskové 

zprávy, pořádá tiskové konference, případně vydává tištěné dokumenty s informacemi pro 

veřejnost a média. Jako součást havarijního štábu zřizuje mediální skupinu.  

Podle nařízení vlády č. 11/1999 Sb. je provozovatel JE povinen zajistit tiskovou a informační 

kampaň k připravenosti obyvatelstva (tzn. vydávání Příručky pro ochranu obyvatelstva, 

školení představitelů orgánů místní samosprávy). Příručka pro ochranu obyvatelstva se 

vydává ve formě kalendáře a aktualizuje jednou za dva roky a distribuuje se všem obyvatelům 

http://otazky-fukusima.cvrez.cz/web/index.php
http://otazky-fukusima.cvrez.cz/web/index.php
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ZHP. Příručky obsahují informace, jak mají obyvatelé postupovat po provedeném varování 

v ZHP v případě nezbytnosti ukrytí, aplikace jódové profylaxe a při vyhlášení přípravy na 

evakuaci. Příručka mimo jiné využívá grafického znázornění a obrázků, aby byly tyto 

informace zajímavé a srozumitelné. 

Provozovatel JE, místní orgány krizového řízení, MV – GŘ HZS ČR a SÚJB spolupracují 

během procesu tvorby a aktualizace příručky pro ochranu obyvatelstva. K informování 

obyvatel se rovněž využívají „Informační centra jaderných elektráren“. 

E.5.5 Varování obyvatelstva v ZHP 

Provozovatel JE při vyhlášení mimořádné události 3. stupně je povinen zajistit varování 

obyvatelstva v ZHP, a to prostřednictvím koncových prvků varování a dalších technických a 

organizačních opatření (zejména rozhlasového a televizního vysílání s předem připravenými 

nahrávkami). . 

HZS ČR zajišťuje a provozuje jednotný systém varování a vyrozumění, pomocí kterého 

zabezpečuje varování a vyrozumění a obecní úřad seznamuje právnické a fyzické osoby v 

obci s charakterem možného ohrožení, s připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a 

ochranou obyvatelstva.Starosta obce při provádění záchranných a likvidačních prací zajišťuje 

varování osob nacházejících se na území obce před hrozícím nebezpečím. Operační 

informační střediska HZS jsou oprávněna provést při nebezpečí z prodlení varování 

obyvatelstva na ohroženém území.  

V době vyhlášeného krizového stavu starosta obce zabezpečuje varování a informování osob 

nacházejících se na území obce před hrozícím nebezpečím a vyrozumění orgánů krizového 

řízení, pokud tak již neučinil HZS kraje. 

Jednotný systém varování a vyrozumění je technicky, provozně a organizačně zabezpečen 

vyrozumívacími centry, telekomunikačními sítěmi a koncovými prvky varování 

a vyrozumění, pomocí nichž se bezodkladně poskytují obyvatelstvu tísňové informace. 

V ČR probíhá pravidelně každou 1. středu v kalendářním měsíci ve 12 hodin zkouška sirén. 
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Obrázek E-4:Schematické znázornění systému varování obyvatelstva v ZHP při vzniku mimořádné události 3. stupně 

Pozn.: KOPIS – Krajské operační a informační středisko, ZHP – zóna havarijního plánování 

E.5.6 Vzdělávání odborníků 

Vzdělávání odborníků má svá pravidla stanovená v „Koncepci vzdělávání v oblasti krizového 

řízení“. Koncepce nastavila systémové řešení přípravy osob v předmětné oblasti, stanovila 

cílové skupiny, způsoby a zásady pro zpracování vzdělávacích programů, vytvořila podmínky 

k získávání a prohlubování kvalifikace a její zvyšování v oblasti potřebné pro činnost 

profesionálních pracovníků a osob dotčených oblastí krizového řízení. Gesčně toto vzdělávání 

zabezpečuje Ministerstvo vnitra spolu s dalšími ÚSÚ (Ministerstvo obrany, Ministerstva 

zdravotnictví, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Správa státních hmotných 

rezerv). 

Uvedené vzdělávání je určeno pro úředníky územních samosprávních celků, zaměstnance ve 

správních úřadech, příslušníky ozbrojených sil a bezpečnostních sborů, dále pro zaměstnance 

právnických a podnikajících fyzických osob, kteří se této problematice věnují. K tomu byly 

vytvořeny moduly vzdělávání a na jejich základě zpracovány studijní texty, které mají 

k dispozici jednotlivé vzdělávací instituce a v elektronické podobě i účastníci kurzů.  

Problematika radiační havárie se pak objevuje v následujících modulech: 

Modul C - krizové řízení při nevojenských situacích 

Modul D - krizové řízení v oblasti obrany státu 

Modul E - ochrana obyvatelstva 

V rámci uvedeného vzdělávání probíhá rovněž spolupráce s vysokými školami připravujícími 

budoucí odborníky v oblasti bezpečnosti. Vysoké školy mají možnost akreditovat vlastní 

studijní program v oblasti bezpečnosti, jehož základem je společné vzdělávací minimum).  
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E.5.7 Vzdělávání a informování obyvatelstva 

Při vzdělávání a informování obyvatelstva se HZS ČR zaměřuje především na dvě základní 

cílové skupiny, a to děti a mládež a dospělé obyvatelstvo. Obsah a formy působení směřuje 

k tomu, aby občanovi umožnil přístup k informacím předcházení a přípravě na mimořádné 

události, o charakteru možného ohrožení, připravených krizových opatřeních a způsobech 

jejich provedení. Podrobnosti ke vzdělávání a informování obyvatelstva jsou uvedeny 

v příloze č. 7. 

E.5.8 Varování a informování v případě vzniku radiační havárie 

V případě vzniku radiační havárie je prvotním opatřením varování obyvatelstva. Obyvatelstvo 

je varováno především prostřednictvím varovného signálu „Všeobecná výstraha“. Tento 

signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může zaznít třikrát po sobě 

v cca tříminutových intervalech. Signál je spouštěn HZS ČR na pokyn směnového inženýra 

provozovatele jaderného zařízení. Po tomto signálu bezprostředně následuje mluvená tísňová 

informace, kterou se sdělují obyvatelstvu údaje o bezprostředním nebezpečí vzniku nebo již 

nastalé mimořádné události a opatření k ochraně obyvatelstva. K poskytování této tísňové 

informace se využívá i koncových prvků varování, které jsou vybaveny modulem pro vysílání 

hlasové informace. Varovný signál značí obecné nebezpečí. Další konkrétní informace 

o nebezpečí a způsobu ochrany bude obyvatelstvo bezprostředně informováno 

prostřednictvím rozhlasu (Český rozhlas 1 Radiožurnál) a televize (Česká televize kanál ČT 1, 

ČT 24), místním rozhlasem, vozidly složek IZS, nebo jiným dostupným způsobem. Schéma 

varování obyvatelstva v ZHP při mimořádné události 3. stupně je uvádí obrázek E-4, 

Podrobnosti k jednotnému systému varování a informování jsou uvedeny v příloze č. 8. 

E.6 Řízení zdravotnické pomoci 

Vzdělávání zdravotnických pracovníků v ČR je zakotveno v zákonech č. 95/2004 Sb., 

č. 96/2004 Sb., a jejich prováděcích předpisech. Podle vzdělávacích programů pro jednotlivé 

lékařské specializace je pro všechny lékaře, kteří indikují (i aplikují) lékařské ozáření (včetně 

praktických lékařů a pracovně-lékařských specialistů) uvedena povinnost absolvovat 

jednodenní kurs radiační ochrany, jehož součástí je přednáška o biologických účincích 

ionizujícího záření a přednáška o systému zdravotní péče o ozářené osoby v případě radiační 

nehody. Také je distribuován leták IAEA/WHO do zdravotnických zařízení v ČR. 

Zdravotnická část vnitřního nebo vnějšího havarijního plánu je nazývána „traumatologický 

plán“, ve kterém je popsán systém zdravotnické pomoci při radiačních nehodách. V případě, 

že by se jednalo o poškození osoby v jaderném zařízení, nebo jeho okolí, postupovalo by se 

podle tohoto traumatologického plánu. Traumatologické plány obsahují organizační postupy 

a metodické návody pro poskytování první pomoci, způsob zajištění lékařského ošetření 

a zásady případného odsunu ozářených osob na specializované pracoviště. Zásady 

zdravotnického zajištění jsou stanoveny ve vyhlášce č. 318/2002 Sb. Úkolem je zorganizovat 

poskytování standardních lékařských postupů a úkonů ve změněných organizačních 

a prostorových podmínkách, popřípadě v podmínkách radioaktivní kontaminace. V případech, 

kdy nelze vyloučit vnitřní kontaminaci radioaktivními látkami, musí být k dispozici potřebné 

množství antidot, včetně stanovení místa uložení a způsobu jejich distribuce.  

Ministerstvo zdravotnictví ČR na základě povinnosti stanovené v zákoně č. 18/1997 Sb. a ve 

smyslu ustanovení čl. 51 odst. 3 Směrnice Rady č. 96/29/EURATOM, ustanovuje svým 

Věstníkem seznam středisek specializované zdravotní péče pro ozářené při radiačních 

nehodách (dále jen „SSZP“), včetně jejich celostátní působnosti. Poslední aktualizace 

proběhla 26.9.2013 a SSZP jsou zřízena: 
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a) ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady; při Klinice popáleninové medicíny; 

Šrobárova 50, 100 34 Praha 10 – Vinohrady,  

b) ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze, při Dermatovenerologické klinice; 

U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2 Nové Město,  

c) ve Fakultní nemocnici Hradec Králové, při IV. Interní hematoonkologické klinice, 

Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové,  

d) v Thomayerově nemocnici, při Oddělení lékařské genetiky, Vídeňská 800, 140 59 

Praha 4 – Krč, 

e) ve Fakultní nemocnici Brno, při Dermatovenerologické klinice, Jihlavská 20, 625 00 

Brno.  

SSZP jsou v rámci oboru působnosti metodickými centry pro problematiku zdravotní péče 

o ozářené a poskytují konzultační a přednáškovou činnost pro ostatní poskytovatele 

zdravotních služeb v oblasti rozsahu své specializace.  

Další oblastí je zajištění specifické lékařské péče zdravotnickými pracovišti, která jsou 

uvedena v SÚJB schváleném traumatologickém plánu. Tato zdravotnická zařízení jsou 

určena, aby poskytla zejména rychlou lékařskou pomoc a péči při polytraumatech, která by 

mohla být komplikována kontaminací radioaktivními látkami. Navíc by měla být připravena 

disponovat rezervou chirurgických lůžek.  

Zdravotní péče by byla samozřejmě poskytována též poskytovatelem pracovně-lékařských 

služeb, v případě nutnosti a neodkladnosti by do systému byli zapojeni další poskytovatelé, 

tak jak vyplývá ze zákona č. 373/2011 Sb. 

E.7 Opatření ke zmírnění neradiačních důsledků 

E.7.1 Psychosociální pomoc osobám zasažených mimořádnou událostí 

Při řešení mimořádné události je vždy třeba brát v úvahu psychosociální dopady na osoby 

zasažené mimořádnou událostí a na záchranáře. Potřeba poskytnutí psychosociální pomoci 

není závislá pouze na závažnosti situace a počtu zasažených, ale vždy je třeba zvážit aktuální 

stav jednotlivce a jeho potřeby a reakce na danou událost. 

Psychosociální pomocí osobám zasaženým mimořádnou událostí se rozumí: 

a) činnost v rámci humanitární pomoci a nouzového přežití, 

b) naplňování zjištěných potřeb v oblasti tělesné, duševní, duchovní a sociální, a to 

v souladu s hodnotami zasažených, 

c) z hlediska času – první psychická pomoc (krátkodobá pomoc v době trvání mimořádné 

události a několik dní poté), střednědobá pomoc (přibližně 5 dní až 3 měsíce po 

mimořádné události), dlouhodobá pomoc (od 3 měsíců po mimořádné události dále). 

V rámci záchranných a likvidačních prací se poskytuje první psychická pomoc a krátkodobá 

psychosociální pomoc, během které se navazuje spolupráce s obcemi, místními organizacemi 

a nestátními neziskovými organizacemi. Obce, místní organizace a nestátní neziskové 

organizace následně pokračují v nabízení střednědobé a dlouhodobé pomoci. Psychosociální 

pomoc v rámci záchranných a likvidačních prací organizuje na místě zásahu velitel zásahu. 

Pokud využívá odborného pracovníka pro uvedenou oblast, začleňuje ho do štábu velitele 

zásahu, popř. jako pomocníka velitele zásahu. 

Psychosociální pomoc je podrobněji řešena např. v rámci typové činnosti složek IZS (STČ 

12/IZS Typová činnost složek IZS při poskytování psychosociální pomoci), dále Bojovým 

řádem jednotek požární ochrany – Posttraumatická péče hasičům a psychosociální pomoc 

osobám zasaženým mimořádnou událostí. MV – GŘ HZS ČR rozpracovalo tuto problematiku 
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v materiálu „Standardy psychosociální krizové pomoci a spolupráce zaměřené na průběh 

a výsledek“. 

E.7.2 Zásobování obyvatelstva 

Zásobování obyvatelstva v kontaminované oblasti bude prováděno na základě rozhodnutí 

hejtmana příslušného kraje. Za řízení a organizaci systému zásobování odpovídá krajský 

krizový štáb, který k jeho zabezpečení využívá všechna existující zařízení a materiální 

prostředky zejména z vlastních zdrojů a k plnění úkolů využívá podnikatelské subjekty 

a jejich provozovny, které jsou na tyto činnosti vybaveny a připraveny. 

Nezbytné zásobování organizují příslušné územní orgány státní správy na základě smluvního 

vztahu nebo uložení povinnosti. Vytipování organizací provádí územní orgán státní správy, 

který následně uzavírá s jejich provozovateli smlouvu o poskytnutí nezbytného zásobování 

určených skupin obyvatelstva včetně způsobu finanční náhrady.  

Rozsah a složení zboží nelze předem vymezit. Závisí to na potřebě postiženého obyvatelstva 

a na možnostech čerpání (zásobách). Zároveň závisí zásobování na ročním období, charakteru 

ubytování a dalším zabezpečení postižených. Konkrétní množství a složení stravy se řídí 

podle dostupných zdrojů potravin a podle kapacity vyvařovacích jednotek. Postižené 

obyvatelstvo by mělo dostat dvakrát denně jídlo a přiměřené množství nápojů (v zimě 

teplých). Přednostně je nutné zabezpečit potřeby dětí a nemocných. 

E.8 Řízení nakládání s radioaktivním odpadem 

Nakládání s radioaktivním odpadem je v ČR regulováno zákonem č. 18/1997 Sb. a vyhláškou 

č. 307/2002 Sb. 

Zákon č. 18/1997 Sb. ukládá každému, kdo nakládá s radioaktivními odpady, povinnost brát 

v úvahu všechny jejich fyzikální, chemické a biologické vlastnosti, které by mohly ovlivnit 

bezpečnost při nakládání s těmito odpady. Podrobněji je tento požadavek formulován ve 

vyhlášce č. 307/2002 Sb., a zní následovně: „při nakládání s radioaktivními odpady se kromě 

radioaktivity vezmou v úvahu všechny jejich nebezpečné vlastnosti, které by mohly bezpečnost 

nakládání s nimi ovlivnit, zejména toxicita, hořlavost, výbušnost, samovolná štěpitelnost, 

vznik kritické hmoty nebo zbytkového tepla.“ Ve vztahu k těmto nebezpečným vlastnostem se 

postupuje při nakládání s radioaktivními odpady v souladu s obecnými právními předpisy 

o nakládání s odpady. 

V souvislosti s minimalizací tvorby radioaktivních odpadů zákon č. 18/1997 Sb. požaduje 

omezovat produkci radioaktivních odpadů a vyhořelého paliva na nezbytnou míru. 

Provozovatel předkládá jedenkrát za rok SÚJB dokument, který se nazývá hodnocení 

nakládání s radioaktivními odpady, jehož součástí jsou i návrhy na zlepšení (minimalizace 

tvorby radioaktivních odpadů) a jejich realizace. Hlavní část minimalizace radioaktivních 

odpadů spočívá v jejich třídění při jejich shromažďování a užití efektivních separačních 

metod. 

Vzájemné vazby mezi jednotlivými kroky nakládání jsou popsány ve vyhlášce č. 307/2002 

Sb. Je zde definován základní princip, že jakákoliv činnost v každém jednotlivém kroku 

nakládání s radioaktivních odpadů nesmí negativně ovlivnit následující činnosti.  

V ČR nesmí být nakládáno s radioaktivními odpady bez povolení, které vydává SÚJB. Před 

vydáním povolení musí žadatel mimo jiné prokázat v dokumentaci vyžadované zákonem 

č. 18/1997 Sb., že je schopen zajistit radiační ochranu v rozsahu a na úrovni vyžadované tímto 

zákonem a jeho prováděcími předpisy. Zajištění radiační ochrany je před vydáním povolení 

ověřováno kontrolami. K naplnění požadavku vyvarování se akcí, které mohou mít reálné 

dopady na budoucí generace, nebo vytváření nepřiměřených zátěží pro budoucí generace, je 
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určeno ustanovení, které říká: „každý, kdo využívá jadernou energii nebo provádí činnosti 

vedoucí k ozáření nebo zásahy k omezení přírodního ozáření nebo ozáření v důsledku 

radiačních nehod, musí dbát na to, aby toto jeho jednání bylo odůvodněno přínosem, který 

vyváží rizika, která při těchto činnostech vznikají nebo mohou vzniknout.“ Dále se vztahují na 

nakládání s radioaktivními odpady všechny požadavky na bezpečné nakládání se zdroji 

ionizujícího záření. 

V ČR jsou radioaktivní odpady shromažďovány, tříděny, zpracovány, upraveny do formy 

vhodné k uložení a ukládány do úložišť, splňují – li podmínky přijatelnosti daného úložiště. 

Pro potřeby ukládání radioaktivních odpadů jsou v ČR tři úložiště radioaktivních odpadů – 

Bratrství, Dukovany a Richard.  Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole C.3.5. 

Pokud by odpady vzniklé z radiační havárie byly klasifikovány jako radioaktivní odpady, pak 

by se s nimi nakládalo stejně jako s ostatními radioaktivními odpady tak, jak je uvedeno výše. 

Pokud budou splňovat podmínky přijatelnosti k uložení, budou uloženy do úložišť. 

V opačném případě budou bezpečně skladovány, odděleně od životního prostředí bezpečnými 

inženýrskými bariérami, a to do doby kdy je bude možné uložit nebo uvolnit. 

E.9 Systém vyžádání, poskytování a přijímání mezinárodní pomoci. 

Na základě „Úmluvy o pomoci v případě jaderné nebo radiační nehody“, již podepsala také 

ČR, byla MAAE v roce 2000 založena síť Emergency Response Network (ERNET). 

V návaznosti na nový koncept této původní sítě byla v roce 2005 síť přejmenována na 

Response and Assistance Network (RANET). RANET umožňuje smluvním státům Úmluvy 

jejím prostřednictvím vyžadovat pomoc a přijímat nabídky pomoci spojené s radiačními 

mimořádnými událostmi. ČR je účastníkem sítě RANET od 15. 4. 2009. Systém vyžádání, 

poskytování a přijímání mezinárodní pomoci v ČR se tedy řídí jednak pravidly stanovenými 

v rámci sítě RANET, jednak příslušnými právními předpisy ČR. 

V rámci sítě RANET ČR registrovala své národní kapacity/zdroje pro poskytnutí pomoci 

jiným stranám výše zmíněné úmluvy. Registrovány byly služby v oblasti hledání zdrojů, 

radiačního průzkumu, odběru a analýzy vzorků životního prostředí, radiologického hodnocení 

a poradenství a také v hodnocení dávek. V současnosti jsou všechny tyto kapacity 

registrovány jako externí podpůrná pracoviště. 

Poskytování humanitární pomoci ČR se řídí zákonem č. 151/2010 Sb. Podle tohoto zákona 

Ministerstvo zahraničních věcí poskytuje humanitární pomoc do států mimo Evropskou unii 

a Evropský hospodářský prostor a rozhoduje o jejím rozsahu a formě. Při rozhodování 

o poskytování materiální a záchranářské pomoci postupuje v součinnosti s Ministerstvem 

vnitra. Podle tohoto zákona Ministerstvo vnitra poskytuje humanitární pomoc do členských 

států Evropské unie a jiných států tvořící Evropský hospodářský prostor a rozhoduje o jejím 

rozsahu a formě. Případná pomoc v rámci sítě RANET by v ČR byla poskytnuta v rámci 

systému poskytování humanitární pomoci. 

Podle zákona č. 239/2000 Sb., plní Ministerstvo vnitra úkoly v oblasti zapojení ČR do 

mezinárodních záchranných operací při mimořádných událostech v zahraničí a poskytování 

humanitární pomoci do zahraničí v součinnosti s Ministerstvem zahraničních věcí. MV – GŘ 

HZS ČR organizuje ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí, složkami IZS nebo ÚSÚ 

záchranářskou a materiální pomoc do zahraničí. Některá důležitá pravidla zapojování do 

mezinárodních záchranných operací jsou upravena nařízením vlády č. 463/2000 Sb. 

Státní humanitární pomoc je realizována z finančních zdrojů alokovaných v rozpočtu 

Ministerstva zahraničních věcí. O uvolnění finančních prostředků z tohoto rozpočtu rozhoduje 

v závislosti na povaze katastrofy ministr zahraničních věcí v dohodě s ministrem vnitra, a to 



 

63/98 

do výše 5 mil. Kč. O uvolnění finančních prostředků nad 5 mil. Kč v jednotlivém případě 

musí rozhodnout vláda na základě návrhu ministra zahraničních věcí. 

Z obecného hlediska lze hovořit o následujících formách okamžité humanitární pomoci: 

a) záchranářská (záchranná jednotka), 

b) materiální, 

c) finanční, 

d) poradenská, 

e) kombinovaná. 

ČR poskytuje do zahraničí humanitární pomoc na bilaterální úrovni nebo prostřednictvím 

mezinárodních organizací. Kontaktním místem ČR pro mezinárodní organizace a jejich 

operační centra jako jsou ERCC, NATO-EADRCC, MAAE, UN-OCHA atd. je OPIS GŘ 

HZS ČR.  

V případě jakékoliv mimořádné události, kdy postižený stát požádá o pomoc prostřednictvím 

příslušné mezinárodní organizace nebo prostřednictvím zastupitelského úřadu ČR 

v postiženém státu, je tato informace přijata na OPIS MV-GŘ HZS ČR, které v dohodě 

s Ministerstvem zahraničních věcí připraví návrh na poskytnutí pomoci. Dále pak OPIS  

MV - GŘ HZS ČR s mezinárodní organizací aktivně spolupracuje při přípravě, koordinaci a 

realizaci humanitární pomoci.  

MV – GŘ HZS ČR v průběhu realizace poskytování humanitární pomoci stále spolupracuje 

s Ministerstvem zahraničních věcí, které zajišťuje např. komunikaci se zastupitelským 

úřadem, informace z postiženého státu, víza pro členy záchranné jednotky nebo víza pro 

doprovod materiální humanitární pomoci. Dále Ministerstvo zahraničních věcí zajišťuje 

protokolární předání humanitární pomoci. 

V rámci záchranářské humanitární pomoci do zahraničí jsou připraveny speciální typy 

záchranných jednotek. Tyto jednotky jsou vždy složeny tak, aby odpovídaly potřebám v místě 

mimořádné události, a jejich členy jsou hlavně příslušníci HZS ČR, dále mohou být součástí 

také příslušníci kynologických brigád, SÚJCHBO, v.v.i., SÚRO, v.v.i., Policie ČR, apod.  

Materiální humanitární pomoc do zahraničí je poskytována na základě konkrétní žádosti 

postiženého státu, která je následně českou stranou zvážena a humanitární pomoc je případně 

ČR poskytnuta. O materiální humanitární pomoci také rozhoduje Ministerstvo vnitra 

v dohodě s Ministerstvem zahraničních věcí. 

O poskytnutí finanční humanitární pomoci do zahraničí rozhoduje Ministerstvo zahraničních 

věcí ČR. Pomoc je většinou poskytována prostřednictvím mezinárodních organizací nebo 

přímo na bankovní konto určené postiženým státem. 

Při zapojování ČR do mezinárodních záchranných operací nebo při poskytování humanitární 

pomoci do zahraničí je v souladu s existujícími předpisy uplatňován postup, který je uveden 

v příloze č. 9.  

ČR má uzavřeny mezivládní dvoustranné dohody o spolupráci a pomoci při katastrofách, 

živelních pohromách a jiných mimořádných událostech se všemi sousedními zeměmi 

a s Maďarskem, což umožňuje záchranným jednotkám v případě mimořádné události 

překračovat státní hranici ve zjednodušeném režimu. V rámci přeshraniční spolupráce 

jednotky příslušného územního celku (HZS kraje) zasahují na území příslušného územního 

celku sousedního státu na základě uvedených dohod. Žádost o pomoc si předávají operační 

střediska příslušných územních celků, na české straně je to KOPIS HZS kraje či operační 

středisko územního odboru. Veškeré zásahy na území druhého státu se následně ohlásí na 

OPIS MV-GŘ HZS ČR. Tyto dohody dále upravují např. společná školení, cvičení, 
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vzájemnou výměnu informací, používání radiostanic, náhrady vzniklých škod, použití letadel, 

atd. ČR má také uzavřené bilaterální dohody, týkající se oblasti jaderné bezpečnosti, radiační 

ochrany a havarijní připravenosti. Seznam těchto dohod je uveden v příloze č. 10. 

E.10 Rozhodování o ukončení havarijní odezvy 

Neodkladná i následná ochranná opatření jsou odvolána, pokud v důsledku změny radiační 

situace poklesne ozáření pod směrné hodnoty pro rozhodování o zavedení ochranných 

opatření uvedené v kapitole G.2.  

F.  Úmluvy o včasném oznamování a vyžadování pomoci 

F.1 Implementace povinností plynoucích pro ČR z obou úmluv 

ČR je signatářem Úmluvy o včasném varování o jaderné nehodě (the ‘Early Notification 

Convention’) a Úmluvy o pomoci v případě jaderné nebo radiační nehody (the ‘Assistance 

Convention’). 

S ohledem na tyto úmluvy SÚJB ve vztahu k MAAE vystupuje jako National Competent 

Authority for an Emergency Abroad /a Domestic Emergency. MV – GŘ HZS ČR zastává 

funkci National Warning Point a činnost je zabezpečena Operačním informačním střediskem 

MV GŘ HZS ČR. SÚJB vystupuje jako National Competent Authority for an Emergency 

Abroad a National Competent Authority for a Domestic Emergency také k sousedním státům.  

V návaznosti na „Úmluvu o pomoci v případě jaderné nebo radiační nehody je ČR je 

účastníkem sítě RANET, a to od 15. 4. 2009 – podrobnosti viz kapitola E.9. 

G.  Limity a směrné hodnoty pro omezené havarijního ozáření  

G.1 Ochranná opatření a jiné aktivity v rámci HO, které se očekávají, že budou vždy 

realizovány za účelem zamezení nebo ke zmírnění závažných deterministických účinků 

Vyhláška č. 307/2002 Sb. stanoví podrobnosti ke způsobu a rozsahu zajištění radiační 

ochrany během zásahů pro omezení ozáření v důsledku radiační havárie. Dále stanoví směrné 

hodnoty pro neodkladná opatření. 

Neodkladné ochranné opatření se vždy považuje za odůvodněné, jestliže by předpokládané 

ozáření jakéhokoli jedince mohlo vést k bezprostřednímu poškození zdraví, a proto se 

neodkladná ochranná opatření zavádějí vždy, jestliže se očekává, že absorbované dávky by 

mohly v průběhu méně než 2 dnů u kterékoli osoby překročit úrovně (tzv. směrné hodnoty) 

uvedené tabulce G-1. 

Tabulka G-1: Směrné hodnoty zásahových úrovní pro případ radiační mimořádné situace 

Orgán, tkáň 
Absorbovaná dávka, která se předpokládá nebo očekává, 

že bude obdržena v průběhu méně než dvou dnů [Gy] 

Celé tělo 1 

Plíce 6 

Kůže 3 

Štítná žláza 5 

Oční čočka 2 

Gonády 1 
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G.2 Ochranná opatření a jiné aktivity v rámci HO, které by měly být realizovány, 

mohou-li být realizovány bezpečně, za účelem rozumného zmírnění 

(pravděpodobnostních) stochastických účinků 

Vyhláška č. 307/2002 Sb. stanoví, že pokud by neodkladným ochranným opatřením po dobu 

nejdéle 7 dnů mohlo být odvráceno nebo sníženo u kritické skupiny obyvatel ozáření 

v rozsahu převyšujícím dolní meze rozpětí směrných hodnot zásahových úrovní, potom se 

realizace ochranných opatření zvažuje s ohledem na rozsah, proveditelnost a nákladnost 

opatření a jejich případné důsledky; při překročení horní meze se ochranná opatření zpravidla 

zavádějí. Směrné hodnoty zásahových úrovní pro případ radiační mimořádné situace jsou 

uvedeny v tabulce G-2. 

K provedení a hodnocení rozsahu neodkladných ochranných opatření jsou zpřesňujícím 

vodítkem následující směrné hodnoty: 

a) pro ukrytí odvrácená efektivní dávka 10 mSv za období ukrytí ne delší než 2 dny,  

b) pro jódovou profylaxi odvrácený úvazek ekvivalentní dávky ve štítné žláze způsobený 

radioizotopy jódu 100 mSv,  

c) pro evakuaci odvrácená efektivní dávka 100 mSv za období evakuace ne delší než 

1 týden. 

Tabulka G-2: Směrné hodnoty zásahových úrovní pro neodkladná opatření 

Opatření 

Rozpětí dávek 

efektivních dávek 
ekvivalentních dávek 

v jednotlivých orgánech a tkáních 

Ukrytí a jódová profylaxe 5 mSv až 50 mSv 50 mSv až 500 mSv 

Evakuace obyvatelstva 50 mSv až 500 mSv 500 mSv až 5000 mSv 

Pro následná ochranná opatření jsou stanovené směrné hodnoty zásahových úrovní uvedeny 

v tabulce G-3. S těmito hodnotami se porovnávají předpokládané efektivní nebo ekvivalentní 

dávky, které by byly obdrženy při neuskutečnění odpovídajících ochranných opatření, a to 

v důsledku všech způsobů zevního ozáření a příjmu radionuklidů vdechováním i požíváním 

během prvního roku po radiační havárii a pro regulaci požívání znečištěných potravin a vody 

pouze v důsledku příjmu radionuklidů požitím během prvního roku po radiační havárii. 

K rozhodnutí o přesídlení jsou zpřesňujícím vodítkem následující směrné hodnoty zásahových 

úrovní: 

a) pro zahájení přechodného přesídlení odvrácená efektivní dávka 30 mSv pro období 

1 měsíc, 

b) pro ukončení přechodného přesídlení očekávaná efektivní dávka 10 mSv pro období 

1 měsíc. Jestliže se v průběhu 1 až 2 let ukáže, že celkové efektivní dávky za 1 měsíc 

neklesají pod zásahovou úroveň pro ukončení přechodného přesídlení, musí být 

zvažováno trvalé přesídlení, 

c) pro trvalé přesídlení očekávaná celoživotní efektivní dávka 1 Sv. 

Tabulka G-3: Směrné hodnoty zásahových úrovní pro následná opatření 

Opatření 

Rozpětí dávek 

efektivních dávek 
ekvivalentních dávek 

v jednotlivých orgánech a tkáních 

Regulace požívání 

radionuklidy znečištěných 

potravin, vody a krmiv 

5 mSv až 50 mSv 50 mSv až 500 mSv 

Přesídlení obyvatelstva 50 mSv až 500 mSv nestanovuje se 
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G.3 Regulace obchodu, která je zajištěna při uvážení neradiačních důsledků radiační 

mimořádné události 

ČR se při regulaci obchodu řídí předpisy EU, jejichž přehled je uveden v příloze č. 11. 

Ve vyhlášce č. 307/2002 Sb. jsou uvedeny směrné hodnoty zásahových úrovní pro regulaci 

požívání radionuklidy znečištěných potravin, vody a krmiv - viz tabulka G-3. Pokud by bylo 

třeba tuto regulaci zavést, znamenalo by to tedy i regulaci obchodu s předmětnými 

komoditami. 

G.4 Přechod z nehodové do existující expoziční situace 

Přechod z nehodové do existující expoziční situace je dán ukončením havarijní odezvy, 

odvoláním již neodůvodněných ochranných opatření, pokud v důsledku změny radiační 

situace pokleslo ozáření pod směrné hodnoty pro rozhodování o zavedení ochranných 

opatření uvedené v kapitole G.2. Jedná se situaci, kdy nastává tzv. přetrvávající ozáření. 

SÚJB je oprávněn opatřením obecné povahy dále usměrňovat přetrvávající ozáření, pokud pro 

konkrétní expoziční cestu je opatření zdůvodněno a optimalizováno. 

G.5 Přehled stanovených operačních zásahových úrovní pro každou expoziční situaci 

V právních předpisech ČR nejsou operační zásahové úrovně stanoveny. SÚJB používá 

operační zásahové úrovně pro rozhodování o zavedení jednotlivých opatření na ochranu 

obyvatel: 

a) implementované v SW prostředcích používaných pro odhad dopadu úniků z JE na 

okolí, 

b) uvedené v Katalogu opatření (Compendium of Measures to Reduce Radiation 

Exposure Following Events with not Insignificant Radiological Consequences; 

Catalog of Countermeasures, Vol. 1, 2, Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz 

und Reaktorsicherheit, Berlin, 2000). 

Provozovatel JE má operační zásahové úrovně stanovené v zásahové instrukci, která je určena 

pro činnost směnového inženýra, a používá je k posouzení vzniku mimořádné událostí, 

k jejímu oklasifikování a zahájení příslušné odezvy.  

G.6 Směrné hodnoty pro omezení ozáření zasahujících osob 

Podle ustanovení zákona č. 18/1997 Sb. havarijní ozáření zasahujících osob nesmí překročit 

desetinásobek limitů stanovených pro ozáření radiačních pracovníků, pokud nejde o případ 

záchrany lidských životů či zabránění rozvoje radiační mimořádné situace s možnými 

rozsáhlými společenskými a hospodářskými důsledky. Zasahující fyzické osoby musí být 

o nebezpečí spojeném se zásahem prokazatelně informovány a musí se zásahu účastnit 

dobrovolně. Toto ustanovení je dále rozpracováno ve vyhlášce č. 307/2002 Sb.  

Havarijní ozáření zasahujících fyzických osob se usměrňuje tak, aby bylo tak nízké, jak lze 

rozumně dosáhnout s uvážením hospodářských a společenských hledisek. Zásah se organizuje 

tak, aby nebyly překročeny limity ozáření, nebo alespoň tak, aby nebyly překročeny meze 

stanovené Atomovým zákonem. Za nepřekročení desetinásobku limitů stanovených pro 

ozáření radiačních pracovníků se přitom považuje nepřekročení hodnoty 200 mSv pro osobní 

dávkový ekvivalent v hloubce 10 mm za kalendářní rok. Osoby provádějící zásah musí být 

o nebezpečí spojeném s prováděním zásahu prokazatelně informovány a musí se jej účastnit 

dobrovolně. 

V souladu se zákonem č. 18/1997 Sb. a vyhláškou č. 307/2002 Sb. musí provozovatel 

předložit SÚJB ke schválení program monitorování, který musí zahrnovat monitorování pro 
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běžný provoz, pro předvídatelné odchylky od běžného provozu i pro případy radiačních nehod 

a radiačních havárií. 

Provozovatel JE v ČR má zpracovaný a SÚJB schválený program monitorování, ve kterém 

pro účely optimalizace dávek dělí zasahující osoby do čtyř skupin podle vykonávaných 

činností: 

I. Záchrana lidských životů, zabránění rozvoje radiační mimořádné situace 

s možnými rozsáhlými společenskými a hospodářskými důsledky – operační 

zásahová úroveň: Hp(10) > 200 mSv. 

II. Prevence vážného poškození zdraví, zábrana vážného zranění, odvrácení velké 

kolektivní dávky, prevence rozvoje havárie, obnovení funkce bezpečnostních 

systémů reaktoru, monitorování dávkového příkonu v okolí JE – operační 

zásahová úroveň: Hp(10) = 200 mSv. 

III. Obsluha exponovaných pracovních míst (dozorny), krátkodobé operace na obnovu 

funkce, odběry vzorků životního prostředí – operační zásahová úroveň: Hp(10) = 

100 mSv. 

IV. Dlouhodobé operace na obnovu funkce, práce, které nejsou přímo spojené 

s nehodou – operační zásahová úroveň: limity pro radiační pracovníky. 

H.  Výzvy v oblasti HP&HO 

H.1 Identifikace nedostatků ve stávajících opatřeních a v systému HP a HO. Shrnutí 

problémů a doporučení pro sekretariát MAAE, jaké další normy, pokyny a nástroje by 

bylo prospěšné přijmout pro zlepšování národních a mezinárodních systémů HPa HO. 

H.1.1 Zjištění mise IRRS 

Jak už bylo uvedeno výše, v listopadu 2013 se na SÚJB konala mise IRRS organizovaná 

MAAE. Jednou z oblastí, jejíž soulad s bezpečnostními návody MAAE mise prověřovala, 

byla také oblast HP a HO. Konkrétně se jednalo o prověření souladu právních předpisů ČR 

s návodem „Preparedness and Response for a Nuclear or Radiological Emergency, Safety 

Standards Series No. GS-R-2 [2]“ a výsledkem této prověrky byla 2 doporučení a 2 podněty 

k odstranění zjištěných nesouladů.  

Prvním doporučením je doporučení pro vládu ČR, aby zajistila zavést systém kategorii 

ohrožení, národní (radiační) havarijní plán a systém obnovy v právních předpisech ČR tak, 

aby byl zajištěn soulad s GS-R-2 [2]. Druhým doporučením je doporučení pro SÚJB, aby 

stanovil v právních předpisech ČR požadavky na zavedení tzv. havarijních zásahových 

úrovní.  

V oblasti podnětů bylo SÚJB navrženo aby, zvážil: 

1) možnost mít přítomného svého zástupce přímo na JE v havarijním řídícím středisku, 

aby tak zajistil svou nezávislou informovanost a aby KŠ SÚJB mohl v případě potřeby 

přímo komunikovat s tímto zástupcem,  

2)  zlepšení svých opatření pro poskytování informací veřejnosti a tisku v průběhu 

radiační nehody nebo havárie, a aby se snažil o vytvoření komplexní strategie v této 

oblasti. 

H.1.2 Zjištění z havarijních cvičení 

Dosud uskutečněná havarijní cvičení prokázala, že je v rámci systému HP a HO nutné 

neustále aktualizovat vnější havarijní plány pro obě ZHP jednak z hlediska obsahového, tak 

i z hlediska měnících se právních předpisů.  
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S ohledem na neustále probíhající změny havarijní dokumentace i personálního obsazení 

složek IZS, orgánů krizového řízení, ústředních a územních správních úřadů a dalších 

subjektů je velmi účelné zachovat pravidelné nácviky a ověřování funkčnosti systému HP 

a HO formou vnitrostátních meziresortních praktických cvičení. 

Z každého národního havarijního cvičení „ZÓNA“ jsou vyvozeny závěry a zjištěné 

nedostatky jsou zpracovány v dokumentu „Vyhodnocení cvičení ZÓNA“. Toto vyhodnocení, 

které obsahuje i identifikované nedostatky a určení odpovědnosti a termínu k jejich 

odstranění, je následně projednáno na schůzi Výboru pro civilní nouzové plánování. 

H.1.3 Zjištění podle Národního akčního plánu 

Akce z oblasti HP a HO podle Národního akčního plánu na zvýšení jaderné bezpečnosti v ČR 

(navazující na Národní zprávu o zátěžových zkouškách jaderných elektráren ČR [1], 

zpracovanou z podnětu Evropské komise v reakci na havárii JE ve Fukušimě). 

Nedostatky, které byly z oblasti HP a HO identifikovány, byly stanoveny jako níže uvedené 

akce. 

 Vytvoření záložního havarijního řídícího střediska mimo lokalitu (identifikovaný 

nedostatek: Dojde-li vlivem blíže nespecifikovaných událostí k neprovozuschopnosti 

havarijního řídícího střediska na lokalitě JE, nebyly v roce 2011 k dispozici dostatečně 

vybavené náhradní prostory pro činnost havarijního štábu a technického podpůrného 

střediska.) 
 Definování náhradních míst personálu na elektrárně i mimo lokalitu při nefunkčnosti 

krytů (identifikovaný nedostatek: Dojde-li vlivem blíže nespecifikovaných událostí 

k neprovozuschopnosti krytů na elektrárně, nebyly v r. 2011 k dispozici dostatečně 

vybavené náhradní prostory pro ukrytí personálu směny.) 

 Zřízení alternativního mobilního řídícího pracoviště havarijní odezvy (identifikovaný 

nedostatek: Dojde-li vlivem blíže nespecifikovaných událostí k neprovozuschopnosti 

havarijního řídícího střediska na lokalitě JE a záložního havarijního střediska nebyla 

v roce 2011 k dispozici alternativní řídící pracoviště pro činnost havarijního štábu 

a technického podpůrného střediska.) 

Odstraňování výše uvedených nedostatků v ČR buď probíhá, nebo nastane přijetím nového 

atomového zákona, který je SÚJB v současné době připravován. 

ČR v době vypracování této národní zprávy nedošla k závěru, že by měla nějaká doporučení pro 

sekretariát MAAE, jaké další normy, pokyny a nástroje by bylo prospěšné přijmout pro 

zlepšování národních a mezinárodních systémů HP a HO. 
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Příloha 1 Seznam právních předpisů 

1) Atomový zákon a jeho prováděcí předpisy 

a) zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření 

(atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších 

předpisů, 

b) nařízení vlády č. 11/1999 Sb., o zóně havarijního plánování, 

c) vyhláška SÚJB č. 195/1999 Sb., o požadavcích na jaderná zařízení k zajištění jaderné 

bezpečnosti, radiační ochrany a havarijní připravenosti, 

d) vyhláška SÚJB č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů, 

e) vyhláška SÚJB č. 318/2002 Sb., o podrobnostech k zajištění havarijní připravenosti 

jaderných zařízení a pracovišť se zdroji ionizujícího záření a o požadavcích na obsah 

vnitřního havarijního plánu a havarijního řádu, ve znění pozdějších předpisů, 

f) vyhláška SÚJB č. 319/2002 Sb., o funkci a organizaci celostátní radiační monitorovací 

sítě, ve znění pozdějších předpisů, 

g) vyhláška SÚJB č. 132/2008 Sb., o systému jakosti při provádění a zajišťování činností 

souvisejících s využíváním jaderné energie a radiačních činností a o zabezpečování 

jakosti vybraných zařízení s ohledem na jejich zařazení do bezpečnostních tříd. 

2) Krizová legislativa (vybrané právní předpisy) 

a) ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR, ve znění pozdějších předpisů, 

b) zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

c) zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový 

zákon), ve znění pozdějších předpisů,  

d) zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

e) zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, 

f) nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení některých ustanovení krizového zákona, 

ve znění pozdějších předpisů, 

g) nařízením vlády č. 463/2000 Sb., o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních 

záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů 

vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu 

obyvatelstva, ve znění pozdějších předpisů, 

h) nařízení vlády č. 465/2008 Sb., o povolání vojáků Armády ČR k plnění úkolů Policie 

ČR při radiačních haváriích na jaderných elektrárnách, 

i) nařízení vlády č. 431/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 462/2000 Sb. 

k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a 

o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů,  

j) nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvků kritické infrastruktury, 

k) vyhláška MV č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného 

záchranného systému, ve znění pozdějších předpisů, 

l) vyhláška MV č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve 

znění pozdějších předpisů, 

m) vyhláška MV č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. 

 

 

 

 



 

70/98 

3) Mnohostranné mezinárodní úmluvy a dohody s MAAE  

Součástí platného právního řádu ČR v dané oblasti jsou i mezinárodní úmluvy, ke kterým 

Česká republika (resp. bývalá ČSSR, později ČSFR) přistoupila: 

a) Úmluva o včasném oznamování jaderné nehody - Convention on Early Notification of 

a Nuclear Accident (Vídeň, 26. 9. 1986, sdělení MZV č. 116/1996 Sb.), 

b) Úmluva o pomoci v případě jaderné nebo radiační nehody - Convention on Assistance 

in the Case of a Nuclear Accident or Radiological Emergency (Vídeň, 26. 9. 1986, 

sdělení MZV č. 115/1998 Sb.). 

4) Vybrané právní předpisy související s činností SÚJB 

a) zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem 

bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského 

zákona, ve znění pozdějších předpisů, 

b) zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů,  

c) zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických 

zbraní, ve znění pozdějších předpisů, 

d) zákon č.  255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů,  

e) zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, 

f) zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů., 

g) zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Stručný obsah nejdůležitějších právních předpisů 

Zákon č. 18/1997 Sb.: 

1) definuje základní pojmy – havarijní připravenost, radiační nehodu, radiační havárii, 

radiační mimořádnou situaci, havarijní ozáření, ZHP a havarijní plán, 

2) stanovuje působnost SÚJB, v jejímž rámci SÚJB mj. 

a) vydává povolení k výkonu činností, 

b) schvaluje vnitřní havarijní plány a jejich změny po projednání vazeb na vnější 

havarijní plány; schválení vnitřního havarijního plánu je podmínkou povolení 

k uvádění jaderného zařízení do provozu a jeho provozu, 

c) stanovuje zónu havarijního plánování na základě žádosti držitele povolení, 

d) řídí činnost RMS a zajišťuje funkci jejího ústředí, 

e) zajišťuje činnost krizového koordinačního centra a zabezpečuje mezinárodní výměnu 

dat o radiační situaci, 

f) zajišťuje pomocí RMS a na základě hodnocení radiační situace podklady pro 

rozhodování o opatřeních vedoucích ke snížení nebo odvrácení ozáření v případě 

radiační havárie, 

3) stanovuje mj. zásady k provádění radiačních činností a limitování havarijního ozáření. 

(Zásady k odvrácení nebo snížení ozáření při radiačních nehodách a ozáření osob, které se 

podílejí na zásazích, jsou rozpracovány ve vyhlášce SÚJB č. 307/2002 Sb.), 

4) ukládá mezi všeobecnými povinnostmi provozovateli, zajistit havarijní připravenost, 

včetně jejího ověřování v rozsahu odpovídajícímu pro jednotlivá povolení, a oznamovat 

SÚJB každou změnu důležitou z hlediska havarijní připravenosti, včetně změn všech 

skutečností rozhodných pro vydání povolení, 

5) stanovuje mezi dalšími povinnostmi provozovatele:  

a) sledovat, měřit, hodnotit, ověřovat a zaznamenávat veličiny, parametry a skutečnosti 

důležité pro havarijní připravenost v rozsahu stanoveném prováděcími předpisy, 
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b) vést a uchovávat evidenci zdrojů ionizujícího záření, objektů, materiálů, činností, 

veličin a parametrů a dalších skutečností důležitých z hlediska havarijní připravenosti 

a evidované údaje předávat SÚJB způsobem stanoveným v prováděcím předpise, 

c) zajistit soustavný dohled nad dodržováním havarijní připravenosti, včetně jejího 

ověřování. 

6) stanovuje mezi povinnostmi provozovatele v případě vzniku radiační nehody v rozsahu 

a způsobem stanoveným vnitřním havarijním plánem schváleným SÚJB: 

a) neprodleně vyrozumět příslušné orgány veřejné správy, SÚJB a další dotčené orgány 

uvedené ve vnitřním havarijním plánu o vzniku nebo podezření na vznik radiační 

havárie, 

b) neprodleně při vzniku radiační havárie zajistit varování obyvatelstva v ZHP, 

c) neprodleně zajistit likvidaci následků radiační nehody v prostorách, kde provozuje 

svoji činnost, a realizovat opatření pro ochranu zaměstnanců a dalších osob před 

účinky ionizujícího záření, 

d) zajistit monitorování ozáření zaměstnanců a dalších osob a úniků radionuklidů 

a ionizujícího záření do životního prostředí, 

e) informovat dotčené orgány zejména o výsledcích svého monitorování, o skutečném 

a očekávaném vývoji situace, o opatřeních přijatých na ochranu zaměstnanců 

a obyvatel, o opatřeních přijatých k likvidaci radiační nehody a o skutečném 

a očekávaném ozáření osob, 

f) kontrolovat a usměrňovat ozáření zaměstnanců a osob podílejících se na likvidaci 

radiační nehody v prostorách, kde provozuje svoji činnost, 

7) spolupracovat při likvidaci následků radiační nehody svého zařízení, 

8) podílet se při vzniku radiační havárie na činnosti RMS, 

9) stanovuje povinnost provozovatele předávat příslušenému krajskému úřadu a dotčeným 

obecním úřadům obcí s rozšířenou působností podklady pro vypracování vnějšího 

havarijního plánu a spolupracovat s nimi na zajištění havarijní připravenosti v zóně 

havarijního plánování, 

10) ukládá některým ministerstvům podílet se na zajištění havarijní připravenosti, tj. říká, že 

pro potřeby RMS na území ČR: 

a) Ministerstvo financí zajišťuje provoz určených částí měřících míst na hraničních 

přechodech a podílí se na zajištění mobilních skupin, 

b) Ministerstvo obrany se podílí na zajištění sítě včasného zjišťování radiační situace, 

měřících míst na uzávěrách, mobilních skupin a letecké skupiny, 

c) Ministerstvo vnitra se podílí na zajištění mobilních skupin, 

d) Ministerstvo zemědělství se podílí na zajištění měřících míst kontaminace vod 

a měřících míst kontaminace potravin, 

e) Ministerstvo životního prostředí zajišťuje meteorologické služby a podílí se na 

zajištění sítě včasného zjišťování radiační situace, měřících míst kontaminace ovzduší 

a měřících míst kontaminace vody, 

f) Ministerstvo vnitra poskytuje při zajišťování havarijní připravenosti a při jejím 

ověřování systém vyrozumění a varování. 

11) stanovuje, že Ministerstvo zdravotnictví vytváří systém poskytování speciální lékařské 

pomoci vybranými klinickými pracovišti osobám ozářeným při radiačních nehodách. 

Podrobnosti a požadavky v oblasti havarijní připravenosti pro případ vzniku mimořádných 

událostí (radiačních nehod a havárií) jsou stanoveny prováděcími předpisy k výše uvedenému 

zákonu: 

 vyhláška SÚJB č. 318/2002 Sb., která stanovuje podrobnosti k: 

a) zajištění havarijní připravenosti jaderných zařízení a pracovišť se zdroji ionizujícího 

záření, 
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b) zjišťování vzniku mimořádné události, 

c) posuzování závažnosti mimořádné události, 

d) vyhlášení mimořádné události, 

e) řízení a provádění zásahu, 

f) způsoby omezení ozáření zaměstnanců a dalších osob, 

g) přípravu zaměstnanců a dalších osob, 

h) ověřování havarijní připravenosti, 

i) požadavkům na obsah vnitřního havarijního plánu a havarijního řádu.  

 vyhláška SÚJB č. 307/2002 Sb., která mj.: 

a) uvádí obecná pravidla pro přípravu a provádění zásahů, 

b) stanovuje podrobnosti ke způsobu a rozsahu zajištění radiační ochrany při zásazích 

ke snížení ozáření v důsledku radiačních nehod, 

c) stanovuje směrné hodnoty pro neodkladná a následná ochranná opatření. 

 vyhláška SÚJB č. 319/2002 Sb., která upravuje funkci a organizaci radiační monitorovací 

sítě  

 Nařízení vlády č. 11/1999 Sb. ukládá provozovateli na vlastní náklady zajistit následující 

požadavky na: 

a) zpracování návrhu na stanovení ZHP (tento návrh provozovatel předkládá SÚJB ke 

stanovení velikosti ZHP), 

b) na zajištění činnosti RMS v ZHP, 

c) na vybavení obyvatelstva v ZHP antidoty, 

d) na zajištění tiskové a informační kampaně pro obyvatelstvo v ZHP pro případy 

radiačních havárií, 

e) na zajištění systému vyrozumění dotčených orgánů o vzniku nebo podezření na 

vznik radiační havárie, 

f) na zajištění systému varování obyvatelstva v ZHP. 

Zákon č. 239/2000 Sb., který  

a) vymezuje IZS, 

b) stanovuje složky integrovaného záchranného systému a jejich působnost,  

c) stanovuje působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávných 

celků,  

d) stanovuje práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na mimořádné 

události a při záchranných a likvidačních pracích a při ochraně obyvatelstva před a po 

dobu vyhlášení stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného 

stavu. 

Zákon č. 240/2000 Sb., který  

a) stanovuje působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávných 

celků, 

b) stanovuje práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na krizové 

situace, které nesouvisejí se zajišťováním obrany ČR před vnějším napadením, a při 

jejich řešení a při ochraně kritické infrastruktury a odpovědnost za porušení těchto 

povinností, 

c) zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje určování a ochranu evropské 

kritické infrastruktury. 

K výše uvedeným zákonům byly vydány prováděcí právní předpisy, které se mj. vztahují 

k zajištění havarijní připravenosti a odezvy a ke krizovému řízení v oblasti využívání jaderné 

energie a ionizujícího záření. Příslušné podrobnosti jsou upraveny: 
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a) vyhláškou Ministerstva vnitra č. 328/2001 Sb. Vyhláška stanovuje mj.  

1) podrobnosti k zabezpečení IZS zahrnující zásady koordinace a součinnost jeho 

složek při společném zásahu, 

2) požadavky na obsah dokumentace IZS, způsob zpracování dokumentace 

a podrobnosti o stupních poplachů poplachového plánu, 

3) zásady a způsob zpracování, schvalování a používání havarijního plánu kraje 

a vnějšího havarijního plánu, 

4) zásady způsobů krizové komunikace a spojení v IZS. 

b) vyhláškou Ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb. Vyhláška stanovuje mj. podrobnosti 

1) ke způsobu informování právnických a fyzických osob o charakteru možného 

ohrožení, připravovaných opatřeních a způsobu jejich provedení, 

2) k technickému, provoznímu a organizačnímu zabezpečení jednotného systému 

varování a vyrozumění,  

3) ke způsobu poskytování tísňových informací. 

c) nařízením vlády č. 462/2000 Sb. Nařízení vlády stanovuje mj. 

1) obsah a činnosti a složení bezpečnostní rady kraje, obce a určené obce 

s rozšířenou působností, 

2) náležitosti a způsob zpracování krizového plánu. 

d) nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvků kritické infrastruktury. 

1) Definuje kritéria pro určení prvku kritické infrastruktury 
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Příloha 2  Dokumenty nelegislativního charakteru 

1. Ústřední poplachový plán integrovaného záchranného systému 

2. Vnější havarijní plán pro zónu havarijního plánování JE Dukovany 

3. Vnější havarijní plán pro zónu havarijního plánování JE Temelín 

4. Typový plán dle usnesení BRS č. 295/2002 – Radiační havárie 

5. Poplachový plán integrovaného záchranného systému kraje Vysočina 

6. Poplachový plán integrovaného záchranného systému Jihomoravského kraje 

7. Poplachový plán integrovaného záchranného systému Jihočeského kraje 

8. Dohoda o plánované pomoci na vyžádání (č.j. MV-146429-2/PO-IZS-2013) uzavřená 

mezi MV – GŘ HZS ČR a MO - GŠ AČR 

9. Statut Ústředního krizového štábu, schválený usnesením vlády ze dne 24. listopadu 

2008 č. 1500 
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Příloha 3 Doplňující popis jaderných zařízení 

JE Dukovany 

JE Dukovany je postavena ve formě dvou dvoubloků. Každý blok má svoji reaktorovou 

budovu. Technologické schéma bloku je dvouokruhové. Primární okruh zahrnuje reaktor 

a šest cirkulačních smyček; v každé z nich je parogenerátor, hlavní cirkulační čerpadlo, 

uzavírací armatury s elektropohonem a spojovací potrubí o průměru 500 mm. Komponenty 

primárního systému a hermetický prostor jsou situovány ve střední části reaktorové budovy. 

Komponenty systémů havarijního chlazení aktivní zóny reaktoru spolu s komponenty 

sprchového systému se nacházejí v prostorách základů reaktorové budovy. 

Zařízení na výrobu páry jednoho bloku JE Dukovany tvoří heterogenní tlakovodní 

energetický reaktor VVER 440, typ V 213 o nominálním tepelném výkonu 1444 MW. 

Tlaková nádoba reaktoru a primární okruh jsou navrženy pro přetlak 13,729 MPa při teplotě 

350°C, přičemž nominální hodnoty přetlaku a teploty na výstupu z reaktoru činí 12,261 MPa 

a 297,2°C. V parních generátorech se vyrábí pára o přetlaku 4,751 MPa a teplotě 260,7°C, 

která pohání dvojici parních turbín. Zařízení primárního okruhu je umístěno v hermetické 

ochranné obálce, která zabraňuje úniku radioaktivních látek do okolí při porušení integrity 

primárního okruhu. Ochranná obálka se skládá ze železobetonových stěn s výstelkou 

z ocelového plechu, které oddělují všechny hermetické prostory od okolí. Ochranná obálka je 

navržena na výpočtový přetlak 0,150 MPa a na teplotu 127°C 

JE Temelín 

Technologické schéma bloku je dvouokruhové. Primární okruh tvoří reaktor o nominálním 

tepelném výkonu 3000 MW (998 MWe) a čtyři chladicí cirkulační smyčky zahrnující hlavní 

cirkulační potrubí, hlavní cirkulační čerpadla a primární stranu horizontálních parogenerátorů. 

Zařízení na výrobu páry jednoho bloku JE Temelín tvoří heterogenní tlakovodní energetický 

reaktor Tlaková nádoba reaktoru a primární okruh jsou navrženy pro tlak 17,6 MPa při teplotě 

350°C (provozní tlak je 15,7 MPa při teplotách 290 - 320°C). Aktivní zónu reaktoru tvoří 

163 palivových kazet a 61 regulačních orgánů uspořádaných v šestiúhelníkovém poli. 

V parních generátorech se vyrábí pára o tlaku 6,3 MPa a teplotě 278,5°C, která pohání parní 

turbínu o výkonu 1000 MWe. Zařízení primárního okruhu je umístěno v hermetické ochranné 

obálce - kontejnmentu z předepjatého betonu vnitřní povrch ochranné obálky je pokryt 

hermeticky těsnou ocelovou výstelkou. Ochranná obálka je navržena na výpočtový 

tlak 0,49 MPa a výpočtovou teplotu 150°C. 

LVR-15 

Od roku 2005 se ČR připojila k celosvětové iniciativě USA, Ruska a IAEA GTRI (Global 

Thread Reduction Initiative), jejímž cílem je snížit riziko zneužití jaderných a radioaktivních 

materiálů pro teroristické cíle. Součástí této iniciativy jsou dva projekty: 

1) RRRFR – (Russian Research Reactors Fuel Return) pro návrat vyhořelého a čerstvého 

paliva ruského původu zpět do Ruska a RERTR (Reduction of Enrichment from 

Research and Test Reactors) pro snížení obohaceného paliva ve výzkumných 

reaktorech pod 20%. Závěrečný transport vyhořelého paliva z reaktoru LVR-15 

proběhl v dubnu 2013. 

2) RERTR (Reduction of Enrichment of Research and Test Reactors) snížení obohacení 

paliva ve výzkumných reaktorech pod 20% 235U. Program byl zahájen v roce 2009 

přepravou 12 palivových souborů IRT – 4M s obohacením 19,7% 235U. Od roku 

2010 jsou 3 palivové soubory zavezeny do reaktoru. 
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Příloha 4 Obsah vnějších havarijních plánů 

A. Obsah vnějšího havarijního plánu pro zónu havarijního plánovaní JE TEMELÍN 

INFORMAČNÍ ČÁST 

a) Obecná charakteristika JE Temelín 

b) Charakteristika území, zejména po stránce geografické, demografické, klimatické 

a popis infrastruktury na území 

c) Seznam obcí, včetně přehledu počtu obyvatel a seznam právnických a podnikajících 

fyzických osob, které jsou zahrnuty do VHP 

d) Výsledky analýz možných radiačních havárií a možných radiologických následků na 

obyvatelstvo, zvířata a životní prostředí 

e) Systém klasifikace mimořádných událostí podle vnitřního havarijního plánu 

f) Požadavky na ochranu obyvatelstva a životního prostředí ve vztahu k zásahovým 

úrovním při radiační havárii 

g) Popis struktury organizace havarijní připravenosti v ZHP 

h) Popis systému vyrozumění a varování 

i) Definice a zkratky  

OPERATIVNÍ ČÁST 

a) Úkoly dotčených správních úřadů, obcí a složek  

b) Způsob koordinace řešení radiační havárie 

c) Kritéria pro vyhlašování odpovídajících krizových stavů, jestliže VHP k řešení zjevně 

nepostačuje 

d) Způsob zabezpečení informačních toků při řízení likvidace následků radiační havárie  

e) Zásady činnosti při rozšíření, nebo možnosti rozšíření následků radiační havárie mimo 

ZHP 

f) Formy, způsoby a postupy při poskytování informací obyvatelstvu v zóně havarijního 

plánování 

C – 1 SEZNAM PLÁNŮ KONKRÉTNÍCH ČINNOSTÍ 

a) Seznam plánů konkrétních činností 

C – 2 PLÁN VYROZUMĚNÍ 

a) Přehled spojení na dotčené orgány a organizace havarijní připravenosti 

b) Výpis ze systému vyrozumění zabezpečovaného držitelem povolení 

c) Činnost zasahujících složek, krajského úřadu a obcí po vyrozumění 

C - 3 PLÁN VAROVÁNÍ 

a) Hlavní způsob varování obyvatelstva 

b) Náhradní způsob varování obyvatelstva  

C - 4 PLÁN ZÁCHRANNÝCH A LIKVIDAČNÍCH PRACÍ 

a) Seznam složek určených k plnění úkolů při radiační havárii  

b) Potřeba předurčených sil a prostředků  

c) Způsob vyrozumění a povolání těchto složek  

d) Vybavenost ochrannými a technickými prostředky  

e) Předurčenost k plnění konkrétních úkolů  

f) Pravděpodobná lokalita jejich nasazení  

g) Trasa příjezdu a odjezdu složek  

h) Způsob řízení zásahu  

i) Maximální doba nasazení složek v místě zásahu  

j) Materiální, technické a zdravotnické zabezpečení  

k) Způsob provádění dekontaminace a dozimetrické kontroly  

C - 5 PLÁN UKRYTÍ  

file:///C:/VHP-JETE-2003/Plány%20konkrétních%20činností/C-2%20%20Plán%20varování/Plán%20varování%20obyvatelstva.doc%23NZV
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a) Zásady a způsoby vhodného ukrytí osob v ZHP  

b) Zásady pro chování obyvatelstva při ukrytí  

c) Zásady pro chování obyvatelstva při ukrytí  

C - 6 PLÁN JODOVÉ PROFYLAXE  

a) Provedení jódové profylaxe  

b) Použití jódové profylaxe  

c) Způsob distribuce profylaktik  

d) Obměna profylaktik  

C - 7 PLÁN EVAKUACE OBYVATELSTVA  

a) Zásady provádění evakuace  

b) Předpokládané počty evakuovaných osob  

c) Rozsah evakuačních opatření  

d) Zabezpečení evakuace  

e) Orgány určené pro řízení evakuace a způsob jejich vyrozumění  

f) Rozdělení odpovědnosti za provedení evakuace  

g) Monitorování evakuovaných osob a dekontaminačních stanovišť  

C - 8 PLÁN INDIVIDUÁLNÍ OCHRANY OBYVATELSTVA  

a) Možnosti a způsob použití improvizovaných prostředků  

b) Množství a struktura prostředků individuální ochrany místa jejich uskladnění 

a zabezpečení jejich výdej  

c) Způsob nakládání s použitými prostředky individuální ochrany  

C - 9 PLÁN DEKONTAMINACE 

a) Seznam stanovišť a objektů pro provedení dekontaminace  

b) Způsob provedení dekontaminace osob, objektů, dopravních a jiných prostředků 

a území v ZHP  

c) Síly a prostředky pro dekontaminaci, způsob jejich vyrozumění a nasazení  

d) Způsob radiační kontroly po provedení dekontaminace  

e) Způsob zabezpečení náhradního oblečení pro kontaminované osoby  

C - 10 PLÁN MONITOROVÁNÍ  

a) Celostátní radiační monitorovací síť  

b) Předávání zpráv o výsledcích monitorování z radiační a monitorovací sítě ČR  

c) Předávání zpráv o výsledcích monitorování od držitele povolení  

C - 11 PLÁN REGULACE POHYBU OSOB A VOZIDEL  

a) Způsob regulace pohybu osob  

b) Úkoly při regulaci pohybu osob a vozidel  

c) Síly a prostředky pro zabezpečení regulace a pohybu osob, vyrozumění, nasazení a 

odpovědnost za provedení úkolu  

d) Stanovení hranic uzavřeného prostoru  

e) Určení vstupních a výstupních míst  

C - 12 PLÁN TRAUMATOLOGICKÝ  

OBECNÁ ČÁST  

a) Postupy Zdravotnických složek při Mimořádné události  

b) Zdravotnická záchranná služba  

c) Lůžková zařízení a ostatní složky  

SPECIÁLNÍ ČÁST – RADIAČNÍ HAVÁRIE  

a) Zásady a postupy při realizaci zdravotnické pomoci obyvatelstvu  

C - 13 PLÁN VETERINÁRNÍCH OPATŘENÍ  

a) Počty a umístění hospodářských zvířat  

b) Opatření připravená pro přežití hospodářských zvířat a způsob jejich zabezpečení  

c) Hospodářské zvířectvo určené k evakuaci  

file:///C:/VHP-JETE-2003/Plány%20konkrétních%20činností/C-4%20%20Plán%20ukrytí/Plán%20ukrytí%20obyvatelstva.doc%23ZVU
file:///C:/VHP-JETE-2003/Plány%20konkrétních%20činností/C-4%20%20Plán%20ukrytí/Plán%20ukrytí%20obyvatelstva.doc%23ZCH
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d) Způsoby veterinárního třídění a dekontaminace zvířat  

e) Opatření vůči hospodářskému zvířectvu zasaženému radiační havárií včetně likvidace 

uhynulých zvířat  

C - 14 PLÁN REGULACE A DISTRIBUCE POTRAVIN  

a) Způsoby kontroly znečištění potravin, krmiv a vody radionuklidy  

b) Způsob vydání pokynů k regulaci  

c) Varianty možné regulace  

d) Způsob likvidace potravin a krmiv znečištěných radionuklidy  

e) Způsob zajištění a distribuce nezávadných potravin, vody a krmiv  

f) Ochranná opatření v oblasti zemědělství a výživy  

g) Následná opatření v domácnosti  

C - 15 PLÁN OPATŘENÍ PŘI ÚMRTÍ  

a) Vyhledání zemřelých osob a jejich identifikace  

b) Zacházení s kontaminovanými tělesnými pozůstatky zemřelých osob  

c) Pohřbení osob  

C - 16 PLÁN ZAJIŠTĚNÍ VEŘEJNÉHO POŘÁDKU  

a) Způsob zabezpečení veřejného pořádku a bezpečnosti  

b) Úkoly při zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti  

c) Síly a prostředky pro zabezpečení veřejného pořádku a bezpečnosti, vyrozumění, 

nasazení a odpovědnost za provedení úkolu  

d) Stanovení hranic uzavřeného prostoru, hlavních vstupních a výstupních míst  

e) Určení vstupních a výstupních míst  

C - 17 PLÁN KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ  

a) Přehled spojení na kontaktní osoby z HIP  

b) Texty (nahrávky) televizních a rozhlasových tísňových informací  

c) Frekvence rozhlasových stanic  

d) Způsob ověření průniku tísňových informací  

e) Náhradní způsob pro informování veřejnosti  

f) Reakce obyvatelstva na tísňové informace  

g) Organizační a materiální zabezpečení tiskového střediska  

h) Spojení na tisková střediska  

 

B. Obsah Vnějšího havarijního plánu pro zónu havarijního plánování JE Dukovany 

Úvod  

Odpovědnost za zpracování dílčích podkladů k jednotlivým částem VHP  

Obsah a struktura vnějšího havarijního plánu  

Přehled použitých zkratek a značek  

Platná legislativa  

A.INFORMAČNÍ  ČÁST 

A.1  Obecná charakteristika JE Dukovany 

A.2 Charakteristika území 

A.3 Seznam obcí včetně přehledu počtu obyvatel a seznam právnických a podnikajících 

fyzických osob  

A.4 Výsledky analýz možných radiačních havárií a radiologických následků na obyvatelstvo, 

zvířata, životní prostředí  

A.5 Systém klasifikace  radiační havárie podle vnitřního havarijního plánu  

A.6 Požadavky na ochranu obyvatelstva a životního prostředí ve vztahu k zásahovým 

úrovním při radiační havárii  
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A.7 Popis struktury organizace havarijní připravenosti v ZHP včetně uvedení kompetencí 

jejích složek k provádění potřebných činností 

A.8 Popis systému vyrozumění a varování zahrnující vazby na držitele povolení a předávání 

informací v rámci organizace havarijní připravenosti v ZHP 

B. OPERATIVNÍ ČÁST 

B.1 Úkoly správních úřadů, obcí a složek, kterých se týkají opatření z VHP 

B.2 Způsob koordinace řešení radiační havárie  

B.3 Kritéria pro vyhlášení odpovídajících krizových stavů, jestliže vnější havarijní plán 

k řešení radiační havárie zjevně nepostačuje  

B.4 Způsob zabezpečení informačních toků při řízení likvidace následků radiační havárie 

B.5 Zásady činnosti při rozšíření nebo možnosti rozšíření následků radiační havárie mimo 

ZHP a  spolupráce správních úřadů a obcí, kterých se týkají opatření z VHP  

C. PLÁNY KONKRÉTNÍCH  ČINNOSTÍ 

C.1 PLÁN VYROZUMĚNÍ 

1. Jména osob a názvy institucí, adresy a způsob kontaktního spojení 

2. Výpis ze systému vyrozumění zabezpečovaného JE Dukovany 

3. Činnost každé zasahující složky a příslušných zaměstnanců KÚ, ORP a obcí, kterou 

provádí po vyrozumění 

C.2 PLÁN VAROVÁNÍ OBYVATELSTVA 

1. Hlavní způsob varování obyvatelstva včetně popisu činnosti, kterou má 

obyvatelstvo po varování vykonat 

2. Náhradní způsob varování obyvatelstva 

C.3 PLÁN ZÁCHRANNÝCH A LIKVIDAČNÍCH PRACÍ 

1. Potřeba předurčených sil a prostředků, která vychází z územně příslušného 

poplachového plánu 

2. Seznam složek určených k plnění úkolů při radiační havárii na jaderné elektrárně 

3. Způsob vyrozumění a povolání těchto složek, vybavenost ochrannými 

a technickými prostředky, předurčenost k plnění konkrétních úkolů včetně konkrétního 

možného nasazení, pravděpodobná lokalita nasazení, trasa příjezdu a odjezdu 

4. Způsob řízení zásahu 

5. Maximální doba nasazení složek v místě zásahu s ohledem na ohrožení zdraví sil 

6. Materiální, technické a zdravotnické zabezpečení složek 

7. Způsob provádění dekontaminace a dozimetrické kontroly osob a techniky 

C.4 PLÁN UKRYTÍ OBYVATELSTVA 

1. Způsoby vhodného ukrytí osob v ZHP 

2. Zásady pro chování obyvatelstva při ukrytí 

3. Zásady zásobování ukrytého obyvatelstva potravinami a vodou 

C.5 PLÁN JODOVÉ PROFYLAXE 

1. Způsob použití jodové profylaxe 

2. Způsob distribuce, obměny a dávkování jódových profylaktik 

3. Počty profylaktik 

C.6 PLÁN EVAKUACE OBYVATELSTVA 

1. Zásady provádění evakuace 

2. Počty evakuovaných osob  

3. Rozsah evakuačních opatření 

4. Zabezpečení evakuace 

5. Orgány určené pro řízení evakuace a způsob jejich vyrozumění 

6. Rozdělení odpovědnosti za provedení evakuace 

7. Monitorování evakuovaných osob včetně dekontaminačních stanovišť 

C.7 PLÁN INDIVIDUÁLNÍ OCHRANY 



 

80/98 

1. Možnosti a způsob použití improvizovaných prostředků k ochraně dýchacích cest, 

očí a povrchu těla 

2. Množství a struktura prostředků individuální ochrany, místa jejich uskladnění 

a zabezpečení jejich výdeje 

3. Způsob likvidace použitých prostředků 

C.8 PLÁN DEKONTAMINACE 

1. Seznam stanovišť a objektů pro provedení dekontaminace 

2. Způsob provedení dekontaminace osob a oděvů, objektů, dopravních a jiných 

prostředků a území v ZHP 

3. Síly a prostředky pro dekontaminaci, způsob jejich vyrozumění a nasazení 

4. Způsob radiační kontroly po provedení dekontaminace 

5. Způsob zabezpečení náhradního oblečení pro kontaminované osoby 

C.9 PLÁN MONITOROVÁNÍ 

1. Způsoby předávání zpráv o výsledcích monitorování z celostátní radiační 

monitorovací sítě 

2. Způsob nakládání se zjištěnými údaji od držitele povolení a způsob jejich předávání 

C.10 PLÁN REGULACE POHYBU OSOB A VOZIDEL 

1. Stanovení hranic uzavřeného prostoru 

2. Určení vstupních a výstupních míst 

3. Způsob regulace pohybu osob 

4. Síly a prostředky pro zabezpečení regulace pohybu osob a vozidel, jejich 

vyrozumění, nasazení a odpovědnost za provedení úkolů 

5. Úkoly při regulaci pohybu osob a vozidel  

C.11 TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN 

1. Zásady a postupy při realizaci zdravotnické pomoci obyvatelstvu, nebo jednotlivým 

osobám, které zabezpečují opatření ke snížení ozáření nebo které provádějí záchranné 

práce, jež byly v souvislosti s radiační havárií ozářeny (zevní ozáření, vnitřní 

kontaminace) nebo postiženy kombinací polytraumat 

2. Způsob zabezpečení zdravotnické pomoci evakuovanému, případně ukrytému 

obyvatelstvu 

C.12 VETERINÁRNÍ PLÁN 

1. Počty a umístění hospodářských zvířat 

2. Opatření připravená pro přežití hospodářských zvířat a způsob jejich zabezpečení 

3. Hospodářské zvířectvo určené k evakuaci, jeho počty, trasy přesunu, způsoby jeho 

ošetřování a místa jeho následného umístění 

4. Způsob veterinárního třídění a dekontaminace zvířat 

5. Opatření vůči hospodářskému zvířectvu zasaženému radiační havárií včetně 

likvidace uhynulých zvířat 

C.13 PLÁN REGULACE DISTRIBUCE A POŽÍVÁNÍ POTRAVIN, KRMIV, VODY 

1. Způsoby kontroly znečistění potravin, krmiv a vody radionuklidy 

2. Způsob vydání pokynu k regulaci 

3. Varianty možné regulace 

4. Způsob likvidace potravin a krmiv znečistěných radionuklidy 

5. Způsob zajištění a distribuce nezávadných potravin, vody a krmiv 

C.14 PLÁN OPATŘENÍ PŘI ÚMRTÍ OSOB V ZAMOŘENÉ OBLASTI 

1. Vyhledávání zemřelých osob a jejich identifikace 

2. Zacházení s kontaminovanými tělesnými pozůstatky zemřelých osob 

3. Pohřbení osob 

C.15 PLÁN ZAJIŠTĚNÍ VEŘEJNÉHO POŘÁDKU A BEZPEČNOSTI 

1. Způsob zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti 
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2. Činnost příslušných orgánů a obcí 

C.16 PLÁN KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ A HROMADNÝMI INFORMAČNÍMI 

PROSTŘEDKY 

1. Přehled spojení na kontaktní osoby z hromadných informačních prostředků 

2. Texty nebo nahrávky televizních a rozhlasových tísňových informací včetně 

způsobu zajištění jejich přípravy a aktualizace 

3. Frekvence a náhradní frekvence rozhlasových stanic 

4. Způsob ověření průniku varovných relací 

5. Náhradní způsob pro informování veřejnosti 

6. Formy, způsoby a postupy při poskytování informací obyvatelstvu o skutečném 

ohrožení a následně přijímaných opatřeních k ochraně obyvatelstva 

7. Organizační a materiální zabezpečení tiskového střediska 
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Příloha 5 Obsah havarijního plánu kraje 

ÚVOD – obsahuje definici havarijního plánu kraje, vymezuje jeho obsah a použití. 

INFORMAČNÍ ČÁST 

Charakteristika kraje – informativní souhrn údajů o příslušném kraji včetně geografické, 

demografické, klimatické a hydrologické charakteristiky kraje a popisu infrastruktury 

Analýza vzniku mimořádných událostí – popis metody provedení analýzy rizik v  kraji 

(souhrnná analýza vzniku mimořádných událostí a detailní analýza rizik), specifikace 

mimořádných událostí, přehledy ohrožujících a ohrožených objektů. 

OPERATIVNÍ ČÁST 

Síly a prostředky pro záchranné a likvidační práce – dílčí dokument o silách 

a prostředcích k záchranným a likvidačním pracím; informuje o poskytovatelích těchto sil 

a prostředků 

PLÁNY KONKRÉTNÍCH ČINNOSTÍ 

Plán vyrozumění – plán technických a organizačních opatření k zabezpečení předávání 

informací o hrozící nebo nastalé mimořádné události orgánům krizového řízení a dalším 

právnickým a podnikajícím fyzickým osobám určeným havarijním plánem 

Traumatologický plán – plán úkolů a způsobů řízení ve zdravotnictví se zaměřením na 

činnost při hromadných neštěstích, kontakty na zdravotnické služby a zařízení 

Plán varování obyvatelstva – plán o způsobu varování obyvatelstva při vzniku nebezpečí. 

Mimo jiné specifikuje určení jediného existujícího varovného signálu „Všeobecná výstraha“ 

(kolísavý tón sirény po dobu 140 s). Seznamuje s úlohou vyrozumívacích center a koncových 

prvků varování (sirény, obecní rozhlasy). Informuje o náhradním způsobu varování, 

o způsobu předání tísňových informací, o způsobu informování o ukončení nebezpečí 

ohrožení a o rozdělení odpovědnosti za provedení varování obyvatelstva. Plán reflektuje 

požadavky na maximum pokrytí území kraje technickými prostředky varování. 

Plán ukrytí obyvatelstva – plán k zásadám zabezpečení ochrany ukrytím. Obsahuje zásady 

improvizovaného ukrytí, informuje o odpovědnosti za provedení opatření k ukrytí. 

Plán individuální ochrany obyvatelstva – plán využití prostředků individuální ochrany pro 

stanovené kategorie obyvatelstva pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu (dětské 

ochranné vaky, dětské ochranné kazajky, ochranné masky pro děti a dospělou populaci včetně 

ochranných filtrů a ochranné oděvy). Prostředky jsou výhradně určeny k ochraně před 

toxickými, radiačními a infekčními účinky bojových otravných, radioaktivních a biologických 

látek. Ochrana jednotlivce (jeho dýchacích cest, očí a povrchu těla) je prioritně 

zabezpečována použitím improvizovaných prostředků ochrany (např. pláštěnky, gumáky, 

čepice, šátky apod.). 

Plán evakuace obyvatelstva – plán opatření pro organizované přemístění osob, 

hospodářských zvířat a věcných prostředků z prostorů ohrožení mimořádnou událostí do 

nových míst dislokace. Osnovu plánu tvoří zásady provádění evakuace, rozsah evakuačních 

opatření, orgány evakuace a rozdělení odpovědnosti za provádění evakuace; specifikováno je 

zdravotnické, dopravní, bezpečnostní a informační zabezpečení evakuace. Opatření plánu 

organizačně předcházejí opatřením plánu nouzového přežití obyvatelstva. 

Plán nouzového přežití obyvatelstva – plán překonání kritické zátěže z působení mimořádné 

situace na zdraví a životy obyvatelstva. Obsahuje řešení nouzového zabezpečení ubytování, 

zásobování potravinami a vodou, nouzové základní služby obyvatelstvu, nouzové dodávky 

energií, organizování humanitární pomoci a další přípravu podmínek nouzového přežití 

Opatření plánu organizačně navazují na opatření plánu evakuace. 

Plán monitorování – plán způsobů a postupů soustavného sledování, měření 

a vyhodnocování veličin z pohledu hydrologické, meteorologické, klimatické, radiační 
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a chemické situace včetně přepravy neb. látek, dále čistoty ovzduší a vod, úniku metanu 

a výskytu epidemie a epizootie. 

Pohotovostní plán veterinárních opatření – plán pro případ vzniku nebezpečných nákaz u 

zvířat. Z veterinárního hlediska řeší případy výskytu slintavky a kulhavky, moru prasat, ptačí 

chřipky, Newcastelské choroby, BSE a katarální horečky ovcí. Vyjádřeny jsou zde zásady pro 

veterinární činnost v případě radiační a chemické havárie a ochrana proti účinkům 

bakteriologických prostředků. 

Plán veřejného pořádku a bezpečnosti – plán zajištění plnění úkolů Policie ČR jako 

základní složky integrovaného záchranného systému při vzniku a řešení mimořádné události. 

Obsahuje operační řízení policie, její síly a prostředky a součinnost v rámci IZS ve smyslu 

udržení (obnovení) veřejného pořádku a bezpečnosti. 

Plán ochrany kulturních památek - plán účelového řešení ochrany kulturních památek před 

negativními vlivy mimořádných událostí. Ochrana se týká jak movitých, tak nemovitých 

kulturních památek. 

Plán hygienických a protiepidemických opatření – v plánu jsou uvedena a analyzována 

hygienicko protiepidemická opatření a vyjmenovány síly a prostředky pro tato opatření. 

Součástí je Pohotovostní plán pro případ výskytu nebezpečných infekčních nemocí s řešením 

rozdělení odpovědnosti, postupu při ohlášení mimořádné události a využití pohotovostních 

skupin krajské hygienické stanice. 

Plán komunikace s veřejností a hromadnými informačními prostředky- plán řešení 

komunikace s hromadnými informačními prostředky včetně předem připravených textů 

televizních a rozhlasových relací. Seznamuje s formami, způsoby a postupy při poskytování 

informací obyvatelstvu o aktuálním ohrožení mimořádnou událostí. Informuje o tiskovém 

středisku a o odpovědnosti za komunikaci s veřejností a hromadnými informačními 

prostředky. 

Plán odstranění odpadů vzniklých při mimořádné události – plán specifikace odpadů, 

včetně odpadních vod po dekontaminaci, s výčtem skládek, spaloven a jiných zařízení na 

odstranění odpadu. V závěru je rozdělení odpovědnosti a stanovení dozoru při odstranění 

odpadů. 

Plán opatření při hromadném úmrtí osob – plán postupů a opatření při hromadném úmrtí 

osob v důsledku vzniku a trvání mimořádné události. Předepisuje postupy při zjištění a 

oznámení úmrtí, při vyhledání zemřelých osob a jejich identifikaci, při zacházení s tělesnými 

pozůstatky a vlastní proces pohřbení. 

Plán dekontaminace – plán odstraňování nebezpečných a škodlivých látek z povrchů a 

prostředí. Vymezuje odstraňování látek podle druhů látek, podle předmětu zasažení (kdo je 

zasažen nebo co je zasaženo) a provedení odstranění (částečné a úplné). Informuje o 

prostředcích, kde se dekontaminace provádí a specifikuje detoxikaci, dezatkivaci a dezinfekci. 

Plán psychologické a duchovní pomoci – plán zabezpečení akutní posttraumatické 

intervenční péče a základní psychologické a duchovní pomoci obyvatelstvu při krizových 

životních situacích, které mohou nastat během nebo po mimořádných událostech. 
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Příloha 6 Typový plán – Radiační havárie 

1. Stručný popis krizové situace (dále jen „KS“) a možnosti jejího výskytu na území 

ČR 

1.1. Příčiny (původci) vzniku a trvání KS 

1.2. Scénář vývoje KS 

2. Dopady KS 

2.1. Dopady na životy a poškození zdraví osob 

2.2. Zničení nebo poškození majetku 

2.3. Poškození životního prostředí 

2.4. Mezinárodní dopady 

2.5. Ekonomické dopady 

2.6. Sociální dopady 

2.7. Dopady na zachování nezbytného rozsahu základních funkcí státu při KS 

a tzv. kritické infrastruktury 

2.8. Jiné dopady 

3. Podmínky (předpoklady) pro řešení KS 

3.1. Právní podmínky 

3.2. Mezinárodní podmínky a vazby 

3.3. Vnitrostátní podmínky 

3.4. Podmínky zachování nezbytného rozsahu základních funkcí státu při KS 

a tzv. kritické infrastruktury 

3.5. Jiné podmínky 

4. Omezení (překážky) při řešení KS 

5. Doporučené typové postupy, zásady a opatření pro řešení KS 

5.1. Požadovaný cílový stav a těžiště činnosti 

5.2. Preventivní opatření 

5.3. Odpovědnost za řešení KS 

5.4. Zásady monitorování stavu, přenos informací, vyrozumění o hrozbě vzniku KS 

a způsoby varování 

5.5. Typové postupy a opatření realizovaná v době hrozby vzniku KS 

5.6. Typové postupy a opatření realizovaná při vzniku KS 

5.7. Typové postupy a opatření realizovaná při řešení KS 

5.8. Typové postupy a opatření realizovaná v etapě likvidace následků KS 

5.9. Požadavky na mimořádné síly a prostředky 

5.10Požadavky na mimořádné zdroje 

6. Podklady pro vypracování typového plánu zahrnují: 

6.1. Odborné údaje 

6.2. Technické údaje 

6.3. Organizační údaje 

7. Identifikační údaje o zpracovateli typového plánu 
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Příloha 7 Vzdělávání a informování obyvatelstva 

Děti a mládež 

Příprava této skupiny probíhá především v základních a středních školách v souladu 

s platnými vzdělávacími dokumenty, jejichž součástí je i ochrana člověka za běžných rizik 

a mimořádných událostí. Od roku 1991 se postupně doplňuje a rozvíjí. 

V roce 2013 došlo k aktualizaci Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 

(v současně době platný vzdělávací dokument), do kterého se podařilo zahrnout problematiku 

ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí v daleko širší míře.  

Došlo ke specifikaci učiva a dílčích cílů. Z celkových devíti vzdělávacích oblastí je tato 

problematika obsažena v sedmi z nich. Učivo je zaměřeno na ochranu osob před následky 

živelních pohrom včetně nezbytných dovedností (zásady chování při povodni, zemětřesení, 

velkých sesuvech půdy, sopečných výbuších, atmosférických poruchách, požáru, lavinovém 

nebezpečí), před následky úniku nebezpečných látek do životního prostředí včetně 

nezbytných dovedností (improvizovaná ochrana osob při úniku radioaktivních, chemických 

a biologických látek) a další. 

V roce 2014 obdobně jako u základního vzdělávání bude HZS ČR spolupracovat 

s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na revizi rámcových vzdělávacích programů 

pro střední vzdělávání, kde se vzdělávání více zaměří na teoretickou část problematiky 

(právní normy, práva a povinnosti občanů a právnických subjektů apod.). 

Pro výuku této problematiky jsou připravování učitelé. Budoucí učitelé jsou připravování na 

vysokých školách v souladu s usnesením vlády č. 734/2011, který stanovil tři tzv. studijní 

základy pro jednotlivé obory vzdělávání těchto škol, které mimo jiné obsahují i problematiky 

spojené s radiační havárií. Tyto studijní základy jsou v současné době postupně zaváděny do 

vzdělávání jednotlivých vysokých škol. 

Pro stávající učitele, kteří budou nově problematiku ochrany člověka za běžných rizik 

a mimořádných událostí vyučovat v základních a středních školách, jsou realizovány 

vzdělávací kurzy. Kurzy jsou organizovány Národním institutem pro další vzdělávání a 

HZS ČR se na nich podílí lektorsky, nebo je HZS ČR organizuje samostatně (od roku 2014 

v nově akreditovaných vzdělávacích programech). 

Pro učitele byla navíc ve spolupráci s Výzkumným ústavem pedagogickým, Ministerstvem 

zdravotnictví a Asociací Záchranný kruh o.s. zpracována metodická pomůcka nazvaná 

Podklady k výuce témat ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí 

v základních školách, která pedagogům nabízí soubor základních pojmů, návrh na rozložení 

učiva do jednotlivých ročníků, doporučené metody a formy práce, literaturu, pomůcky, 

užitečné odkazy, nástin začlenění problematiky ve stávajícím Rámcovém vzdělávacím 

programu pro základní vzdělávání a návrh testových otázek pro jednotlivé ročníky základní 

školy. 

Kromě toho HZS ČR realizuje další aktivity, které doplňují a rozvíjí výuku: 

a) pomáhá při přípravě praktických cvičení, 

b) pořádá soutěže (pohybově-vědomostní, výtvarné), 

c) organizuje besedy pro žáky, studenty a pedagogické pracovníky, 

d) pořádá ukázky z činnosti jednotek požární ochrany (samostatně, nebo ve spolupráci 

s dalšími složkami IZS, 

e) umožňuje exkurze škol na stanicích HZS krajů, 

f) připravuje nebo se podílí na tvorbě učebnic a příruček pro výuku (viz níže). 
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Dospělé obyvatelstvo 

Dospělé obyvatelstvo je nejpočetnější skupinou, kterou lze dále dělit dle okruhu zájmů, 

například na pracovně aktivní obyvatelstvo, důchodce, matky s dětmi, postižené občany atd. 

Předávání informací je u této skupiny náročnější a ovlivňují jej různé vedlejší faktory: 

nedostatek času, přehlcenost různými komerčními informacemi, náročnost na předání 

informací, nezájem aktivně přistupovat k získávání informací, různorodé zájmy apod. 

Tato cílová skupina není pravidelně vzdělávána, ale jsou pro ni realizovány různé projekty, 

které mimo jiné informují i o problematice radiační havárie. 

Pro tuto skupinu obyvatelstva HZS ČR realizuje řadu projektů s celostátní působností. Jedná 

se zejména o: 

a) projekt „Vaše cesty k bezpečí aneb chytré blondýnky radí“ jedná se o informačně 

vzdělávací projekt HZS Jihomoravského kraje. Na tvorbě spolupracoval 

HZS Jihomoravského kraje, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje a 

Diecézní charita Brno. Informace předávají pracovnice uvedených institucí ze tří 

okruhů témat - ochrana obyvatelstva, požární prevence a bezpečnost občana, které 

obsahují 33 témat. Z projektu vznikla samostatná příručka. 

b) internetové stránky HZS ČR, 

c) projekt „Štěstí přeje připraveným“ - seriál krátkých videoklipů vyrobených Institutem 

ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč (IOO Lázně Bohdaneč) slouží jako návod, 

jak se zachovat při nebezpečných situacích, do kterých se může každý z nás dostat, 

d) HZS Karlovarského kraje ve spolupráci s Asociací Záchranný kruh o.s. vytvořil 

„Informační systém pro města a obce, který zajišťuje ty nejdůležitější rady, návody a 

informace ze světa rizik a nebezpečí pro obyvatele (návštěvníky stránek) obce, města, 

e) organizace odborných konferencí. 

Současně s výše uvedenými velkými projekty probíhají na regionální úrovni menší, 

avšak neméně důležité, projekty. Především se jedná o: 

a) informování občanů regionálními rozhlasovými stanicemi, 

b) spolupráci s dalšími organizacemi, 

c) organizaci odborných konferencí, 

d) předávání informací v rámci ukázkových činností, 

e) tvorbu materiálů a jejich distribuce občanům, 

f) spolupráci s občanskými sdruženími. 

Nestátní neziskové organizace 

Na činnostech podporujících přípravu obyvatelstva se podílejí ve spolupráci s HZS ČR i další 

organizace. 

Občanské sdružení Asociace Záchranný kruh o.s. vytvořila integrovaný projekt s názvem 

"Záchranný kruh". Cílem projektu je zvýšení úrovně vzdělanosti a připravenosti obyvatelstva 

(zejména dětí a mládeže) ale i dalších subjektů a organizací v oblasti běžných rizik, 

rizik mimořádných událostí i krizových situací.  

V rámci Integrovaného projektu Záchranný kruh je HZS ČR jedním z hlavních odborných 

partnerů a kromě metodické odborné podpory v oblasti vývoje integrovaného projektu je 

partnerem v těchto dílčích projektech: 

1. Projekt „Bezpečnostní portál – účinný nástroj edukace první pomoci dětí a mládeže a 

jejich rodičů a pedagogů“, jehož výstupem je Interaktivní multimediální příručka první 

pomoci, která vznikla za finanční podpory ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím 

neinvestičního grantu Ministerstva zdravotnictví ČR. V rámci tohoto projektu byl 

vytvořen kvalitní, účinný, ale i zajímavý a atraktivní nástroj pro vzdělávání zejména 
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dětí a mládeže v oblasti první pomoci, ale i pro vzdělávání široké veřejnosti. HZS ČR 

se na projektu podílel metodickou odbornou pomocí a v současné době se podílí na 

šíření projektu v rámci ČR. 

2. Projekt „Internetový bezpečnostní portál“ – vzdělávací, informační, komunikační 

a evaluační nástroj pro život, v rámci kterého byl rozšířen bezpečnostní portál 

www.zachranny-kruh.cz na celostátní úroveň a byly vytvořeny nebo rozšířeny 

zejména publikační a zpravodajský systém a další dílčí moduly portálu a dále byl 

vytvořen kvalitní testovací a prověřovací systém pro pedagogy v rámci vzdělávání na 

školách v oblastech ochrany zdraví, životů, životního prostředí a majetku. Projekt 

vznikl za finanční podpory ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím neinvestičního 

grantu MV – GŘ HZS ČR. 

3. Projekt „Chraň svůj svět, chraň svůj život“ je zaměřen na aktivity ve vztahu ke školám 

a školským zařízením, dětem a mládeži. Projekt byl podpořen z prostředků EU 

prostřednictvím grantu operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 

Hlavním cílem projektu je systémová podpora a pomoc školám a školským zařízením 

při výuce a výchově problematik ochrany života, zdraví, životního prostředí a majetku 

(průřezových témat). Projekt je zaměřen na zavádění nových vyučovacích metod, 

organizačních forem a výukových činností, které vedou k rozvoji klíčových 

kompetencí žáků i pedagogů. V rámci projektu bylo vytvořeno 11 výukových 

interaktivních multimediálních kurzů zaměřených na výuku v oblastech běžných 

rizik i rizik mimořádných událostí. Dále byly vytvořeny kvalitní výukové pracovní 

listy a další vzdělávací nástroje včetně metodik pro pedagogy. Na tomto projektu se 

podílel HZS ČR zejména odbornou metodickou pomocí a dále se podílí na šíření 

projektu v rámci ČR. 

4. Projekt „Rizika silniční a železniční dopravy“, jehož výstupem je interaktivní 

multimediální příručka dopravní výchovy, která vznikla za finanční podpory 

ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím neinvestičního grantu MV – GŘ HZS ČR. 

Projekt je určen zejména pedagogům a rodičům k výchově a přípravě dětí a mládeže 

v oblasti rizik silniční a železniční dopravy a v oblasti jejich požadovaného chování, 

ale i k samostatné přípravě dětí a mládeže, založené na motivačním přístupu a 

zajímavosti provedení. Projekt je další součástí a dílčím projektem integrovaného 

projektu „Záchranný kruh“ a navazuje na předchozí tři projekty. 

5. Projekt „Včas umět a znát je napořád“ – projekt určen pro mateřské školy. V rámci 

projektu byly vyvinuty a vytvořeny zcela nové didaktické a metodické pomůcky pro 

pedagogy mateřských škol, které řeší vzdělávání v oblastech běžných rizik, osobního 

bezpečí, požárů, mimořádných událostí, dopravní a ekologické výchovy. 

Všechny produkty, vytvořené v rámci dílčích projektů 1. – 4. jsou volně a zdarma dostupné na 

bezpečnostním portálu www.zachranny-kruh.cz a v současné době jsou využívány celostátně, 

zejména v rámci vzdělávání na školách všech typů, ale i pro vzdělávání veřejnosti 

a obyvatelstva jako takového, a HZS ČR se podílí na jejich šíření. 

Další podporující činností, na které spolupracují vybrané HZS krajů, je program systému 

vzdělávání žáků základních škol s názvem „HASÍK CZ“. Jedná se o předávání informací 

dětem základních škol formou besed z oblasti ochrany obyvatelstva a požární ochrany 

v souladu se stanoveným obsahovým zaměřením. Tyto informace předává určená dvojice 

aktivistů, která prošla kurzy instruktorů pořádanými Citadela Bruntál o.s. 

Organizace Centrum pro bezpečný stát, kde je odborným garantem MV-GŘ HZS ČR, 

realizuje projekt „Ochrana obyvatel“. Cílem projektu je zlepšit informovanost občanů o tom, 

co dělat v krizových situacích. V rámci projektu byla vydána, za odborné spolupráce MV –

 GŘ HZS ČR, odborné gesce Policejního prezidia ČR a Katedry urgentní medicíny a 

http://www.zachranny-kruh.cz/
http://www.zachranny-kruh.cz/interaktivni_kurzy/rizika_silnicni_a_zeleznicni_dopravy.html
http://www.zachranny-kruh.cz/interaktivni_kurzy/rizika_silnicni_a_zeleznicni_dopravy.html
http://www.zachranny-kruh.cz/interaktivni_kurzy/rizika_silnicni_a_zeleznicni_dopravy.html
http://www.zachranny-kruh.cz/interaktivni_kurzy/rizika_silnicni_a_zeleznicni_dopravy.html
http://www.zachranny-kruh.cz/
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medicíny katastrof Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, účelová publikace 

„Co dělat…“ – aneb Kapesní průvodce krizovými situacemi doma i v zahraničí, která je 

v současné době cestou HZS krajů distribuována do všech základních, středních a vyšších 

odborných škol po celé ČR. Dále v rámci tohoto projektu byly vyrobeny videoklipy, které 

byly vysílány v televizi. Neméně významnou aktivitou byla komunikace s občany na 

webových stránkách prostřednictvím odpovědi dotazy zasílané veřejností. Rovněž na těchto 

aktivitách se podílí MV-GŘ HZS ČR. 

Významnou organizací, která se věnuje uvedené výuce je Sdružení hasičů Čech, Moravy 

a Slezska, které má po celé ČR 3 464 kolektivů mladých hasičů, o které se stará 6 194 

dospělých vedoucích. Tyto kolektivy navštěvují děti od 6 let. Členové ve věku 6-11 let se učí 

formou her a to jak správně přivolat hasiče, rozdělení hasicích přístrojů a jejich použití, první 

pomoc atd. Členové ve věku 11-15 let jsou seznámeni s činnostmi - jak se správně chovat při 

požáru v domě, jak se chovat při vzniku mimořádné události, orientace v přírodě, obsah 

evakuačního zavazadla a další. 

Vedoucí kolektivů spolupracují při výchově ostatních dětí se základními školami. Předávání 

informací je založeno na formě komunikace mezi dětmi, tedy členy Sdružení a dětmi ze 

základní školy. Vedoucí kolektivů ve spolupráci se základní školou pořádají ukázky své 

činnosti, kde děti předvádí svým vrstevníkům, co se vše naučili ve Sdružení hasičů.  

Na podporu vzdělávání obyvatelstva byly vydány následující materiály: 

1) Štěstí přeje připraveným - seriál krátkých videoklipů "Štěstí přeje připraveným" 

vyrobený Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč (IOO LB) slouží jako návod, 

jak se zachovat při nebezpečných situacích, do kterých se může každý z nás dostat. 

Jednotlivé klipy je možné bezplatně zkopírovat pro další použití. 

2) PŘÍRUČKA "PRO PŘÍPAD OHROŽENÍ" - Příručka pro obyvatele; MV – GŘ HZS 

ČR; ISBN: 80-86640-18-3; Praha 2003. 

3) OCHRANA ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ - Příručka pro učitele 

základních a středních škol; MV-GŘ HZS ČR; ISBN: 80-86640-08-6; Praha 2003. 

4) OCHRANA ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ (DVD ROM) – 

interaktivní výukový software „Schola ludus“; Gymnázium F. X. Šaldy Liberec 2006 

– spolupráce MV-GŘ HZS ČR při tvorbě. 

5) SEBEOCHRANA OBYVATELSTVA – Metodická pomůcka pro orgány státní 

správy, územní samosprávy, právnické osoby a podnikající fyzické osoby; MV-GŘ 

HZS ČR; ISBN 80-86284-12-3; Praha 2001. 

6) VAŠE CESTY K BEZPEČÍ ANEB CHYTRÉ BLONDÝNKY RADÍ – Informačně 

vzdělávací projekt HZS Jihomoravského kraje, Krajského ředitelství policie 

Jihomoravského kraje a Diecézní charity Brno; HZS Jihomoravského kraje; 2011. 

7) DVD OCHRANA ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ – Havárie 

s únikem nebezpečných látek, povodně a ochrana člověka, než přijede záchranka; 

MV-GŘ HZS ČR; 2005. 

8) JAK SI ZACHRÁNIT ŽIVOT A ZDRAVÍ PŘI MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH – 

Kubíčková Z; Beňo M; Národní institut pro další vzdělávání; spolupráce HZS hl. m. 

Prahy; Praha 2006. 

9) CO DĚLAT… - Kapesní průvodce krizovými situacemi doma i v zahraničí; Centrum 

pro bezpečný stát, o.s.; ISBN 978-80-904066-1-2; Praha 2008; odborný poradce MV-

GŘ HZS ČR – IOO LB. 

10) PROSTŘEDKY INDIVIDUÁLNÍ OCHRANY – Příručka pro orgány státní správy, 

územní samosprávy, právnické osoby, podnikající fyzické osoby a obyvatelstvo; 

Krupka M.; ISBN 80-86640-11-6; MV-GŘ HZS ČR; Praha 2003. 



 

89/98 

11) CHOVÁNÍ OBYVATELSTVA V PŘÍPADĚ HAVÁRIE S ÚNIKEM 

NEBEZPEČNÝCH CHEMICKÝCH LÁTEK – Příručka pro orgány státní správy, 

územní samosprávy, právnické osoby a podnikající fyzické osoby a obyvatelstvo; 

Kroupa M; ISBN 80-86640-23-X; MV-GŘ HZS ČR; Praha 2004. 

12) HAVÁRIE - interaktivní výukový software; Asociace Záchranný kruh; Karlovy Vary 

2010; partnerem projektu MV-GŘ HZS ČR. 

13) MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI I. - interaktivní výukový software; Asociace Záchranný 

kruh; Karlovy Vary 2010; partnerem projektu MV-GŘ HZS ČR. 

14) MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI II. - interaktivní výukový software; Asociace Záchranný 

kruh; Karlovy Vary 2010; partnerem projektu MV-GŘ HZS ČR. 

Dále se MV – GŘ HZS ČR podílelo na tvorbě učebnic pro základní a střední školy: 

1) Ochrana člověka za mimořádných událostí - Osobní bezpečí, Felix Černoch; 

Nakladatelství ALBRA; ISBN 80-86490-90-4; 2004, metodická příručka pro 1. stupeň 

ZŠ. 

2) Ochrana člověka za mimořádných událostí - Osobní bezpečí - Neztratím se? 

Neztratím!, Felix Černoch; Nakladatelství ALBRA; ISBN 80-86490-91-2; 

2004učebnice pro 1. ročník ZŠ, schvalovací doložka MŠMT. 

3) Ochrana člověka za mimořádných událostí - Osobní bezpečí - Bezpečí a nebezpečí, 

Felix Černoch; Nakladatelství ALBRA; ISBN 80-86490-92-0; 2004, učebnice pro 

2. ročník ZŠ schvalovací doložka MŠMT. 

4) Ochrana člověka za mimořádných událostí - Osobní bezpečí - Počítej se vším, Felix 

Černoch; Nakladatelství ALBRA; ISBN 80-86490-93-9; 2004, učebnice pro 

3. ročník ZŠ, schvalovací doložka MŠMT. 

5) Ochrana člověka za mimořádných událostí - Osobní bezpečí - S mapou nezabloudím, 

učebnice pro 4. ročník ZŠ,Felix Černoch; Nakladatelství ALBRA; ISBN 80-86490-94-

7; 2004, schvalovací doložka MŠMT. 

6) Ochrana člověka za mimořádných událostí - Osobní bezpečí - Pomáhám zraněným, 

učebnice pro 5. ročník ZŠ, Felix Černoch; Nakladatelství ALBRA; ISBN 80-86490-

95-5; 2004, schvalovací doložka MŠMT. 

7) Ochrana člověka za mimořádných událostí – Povodně, učebnice pro 6. ročník ZŠ, 

Mgr. Miroslav Sedláček; Nakladatelství ALBRA; ISBN 80-7361-026-4; 2006, 

schvalovací doložka MŠMT. 

8) Ochrana člověka za mimořádných událostí – Požáry, učebnice pro 7. ročník ZŠ, Mgr. 

Miroslav Sedláček; Nakladatelství ALBRA; ISBN 80-7361-027-2; 2006, schvalovací 

doložka MŠMT. 

9) Ochrana člověka za mimořádných událostí – Havárie, učebnice pro 8. ročník ZŠ, Mgr. 

Miroslav Sedláček; Nakladatelství ALBRA; ISBN 80-7361-028-0; 2006, schvalovací 

doložka MŠMT. 

10) Ochrana člověka za mimořádných událostí – Od vichřice k zemětřesení, učebnice pro 

9. ročník ZŠ, Mgr. Miroslav Sedláček; Nakladatelství ALBRA; ISBN 80-7361-029-9; 

2006, schvalovací doložka MŠMT. 

11) Ochrana člověka za mimořádných událostí - Sebeochrana a vzájemná pomoc, 

učebnice pro občanskou a rodinnou výchovu na ZŠ, Horská,V.; Marádová,E.; 

Slávik,D.; Nakladatelství Fortuna; ISBN 80-7168-829-0; 2002, schvalovací doložka 

MŠMT. 

12) Ochrana člověka za mimořádných událostí - Havárie s únikem nebezpečných látek, 

Radiační havárie, učebnice pro chemii a fyziku na ZŠ, Beneš,P. a kol.; Nakladatelství 

Fortuna; ISBN 80-7168-818-5; 2002, schvalovací doložka MŠMT. 
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13) Ochrana člověka za mimořádných událostí - Živelní pohromy, učebnice pro zeměpis a 

přírodopis na ZŠ, Herink,J.; Balek,V.; Nakladatelství Fortuna; ISBN 80-7168-830-4; 

2002, schvalovací doložka MŠMT. 

14) Ochrana člověka za mimořádných událostí, učebnice pro první stupeň ZŠ, 

Danielovská,V.; Nakladatelství Fortuna; ISBN 80-7168-864-9; 2003, schvalovací 

doložka MŠMT. 

15) Ochrana člověka za mimořádných událostí, Balek V.; Čapoun T.; Janota H.; Linhart 

P.; Ločárek M.; Pacinda Š.; Urban I.; Nakladatelství Fortuna; ISBN 80-71-68-869-X; 

2003, učebnice pro střední školy. 
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Příloha 8 Jednotný systém varování a informování 

Jednotný systém varování a informování je v ČR budován od roku 1991. Systém tvoří síť 

poplachových sirén a místních informačních systémů (tzv. obecních rozhlasů) tzv. koncových 

prvků varování (KPV), které zabezpečují bezprostřední varování obyvatelstva, dále soustava 

pro dopravu signálu a informací a infrastruktura pro ovládání poplachových sirén 

a vyrozumění osob. Jednotný systém varování a informování je systémem plně selektivním, 

tzn., že je možné volit aktivování všech KPV, skupiny koncových prvků varování nebo 

jednotlivých sirén či místních informačních systémů v závislosti na rozsahu mimořádné 

události a požadavcích na varování a informování obyvatelstva. 

Obyvatelstvo je v případě hrozby nebo vzniku mimořádné události varováno především 

prostřednictvím varovného signálu „Všeobecná výstraha“. Tento signál je vyhlašován 

kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může zaznít třikrát po sobě v cca tříminutových 

intervalech. Po tomto signálu bezprostředně následuje mluvená tísňová informace, kterou se 

sdělují obyvatelstvu údaje o bezprostředním nebezpečí vzniku nebo již nastalé mimořádné 

události a opatření k ochraně obyvatelstva. K poskytování této tísňové informace se využívá 

koncových prvků varování, které jsou vybaveny modulem pro vysílání hlasové informace, 

nebo je tato tísňová informace vysílána hromadnými sdělovacími prostředky.  

Existuje několik typů sirén: nejmodernější - elektronické, opatřené hlasovým modulem, 

elektrické rotační - s přijímačem dálkového ovládání, elektrické rotační ovládané místně 

tlačítkem a místní informační systémy, které umožňují vysílání varovného signálu i předání 

hlasové tísňové informace a jsou zařazeny v systému dálkového ovládání. 

Provozuschopnost systému varování se prověřuje akustickou zkouškou, která probíhá 

zpravidla každou první středu v měsíci na celém území republiky. V tento den, ve 12.00 se 

sirény rozezní zkušebním nepřerušovaným tónem po dobu 140 sekund, u elektronických sirén 

jsou občané vyrozuměni také hlasově. 

V současné době se v působnosti HZS ČR nachází více než 5 000 sirén (z nichž většinu je 

možné dálkově ovládat), které pokrývají 85 % obydleného území ČR varovným signálem. 

V ZHP kolem JE jsou rozmístěny elektrické a elektronické sirény pro včasné varování 

obyvatelstva. Tyto KPV jsou ovládány jak HZS ČR, tak i samotným JEZ a jsou, v souladu 

s atomovým zákonem, ve vlastnictví ČEZ, a.s. 
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Příloha 9 Humanitární pomoc 

Postup při vzniku mimořádné události nebo krizové situace v zahraničí, rozhodovací 

proces uplatňovaný při nasazení sil a prostředků do mezinárodních záchranných operací a při 

poskytování humanitární pomoci do zahraničí 

1. PRVOTNÍ INFORMACE 

ÚSÚ, zpravidla Ministerstvo vnitra nebo Ministerstvo zahraničních věcí, obdrží informaci 

o závažné mimořádné události v zahraničí (v souladu s mezinárodní smlouvou nebo 

mezinárodní úmluvou, od mezinárodní organizace (UN-OCHA, ERCC, NATO-EADRCC, 

IAEA ad.) nebo jiného zahraničního orgánu (např. zastupitelský úřad), ze sdělovacích 

prostředků, apod.), anebo obdrží přímo žádost o pomoc od postiženého státu. 

2. VYHODNOCENÍ INFORMACÍ 

Dostupné informace mezi sebou orgány státní správy konzultují a vyhodnocují je. Hodnotí 

zároveň možnost, zda je ČR schopna poskytnout žádanou formu pomoci. Informace 

o mimořádné události jsou konzultovány mezi Ministerstvem vnitra a Ministerstvem 

zahraničních věcí, případně s dalšími ministerstvy a ÚSÚ a technicky je připraven způsob 

poskytnutí pomoci, jsou informovány předurčené síly a prostředky. 

3. ROZHODNUTÍ 

Po vyhodnocení situace a zjištění, že poskytnutí pomoci je vhodné a možné, jsou informováni 

ministři vnitra a zahraničních věcí a je po nich požadováno rozhodnutí. V případě požadavku 

na vyslání záchranářské nebo materiální pomoci ministr vnitra navrhne možné varianty, resp. 

komodity, které je ČR schopna poskytnout. Ministr zahraničních věcí rozhodne o uvolnění 

finančních prostředků. 

4. AKTIVACE SIL A PROSTŘEDKŮ 

Po rozhodnutí o poskytnutí pomoci v určené finanční výši jsou aktivovány předurčené síly 

a prostředky a probíhá svoz specialistů, příprava k vyslání materiální pomoci nebo záchranné 

jednotky, je připravována dokumentace k vyslání pomoci, je ustanoven velitel jednotky, resp. 

konvoje, jsou vydány valutové prostředky a jsou stanoveny další podrobnosti. V zájmu 

urychlení této fáze tento proces probíhá podle předem připravených modelových postupů 

s nezbytnými odchylkami podle konkrétní situace. 

5. REALIZACE 

Materiální pomoc nebo záchranná jednotka opouští stanoveným způsobem území státu a na 

místě se zapojuje do provádění záchranných prací, případně plnění dalších úkolů. 
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Příloha 10 Seznam bilaterálních dohod 

1. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rakouské 

republiky o úpravě otázek společného zájmu týkajících se jaderné bezpečnosti 

a ochrany před zářením, Vídeň, 25. 10. 1989, účinnost 23. 7. 1990, Sdělení FMZV 

č. 431/1990 Sb. 

2. Protokol mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky, kterým se mění 

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rakouské 

republiky o úpravě otázek společného zájmu týkajících se jaderné bezpečnosti 

a ochrany před zářením, Praha, 20. 12. 2007, vstup v platnost 1. 7. 2008, Sdělení MZV 

č. 44/2008 Sb. m. s. 

3. Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spolkové 

republiky Německo o úpravě otázek společného zájmu týkajících se jaderné 

bezpečnosti a ochrany před zářením, Praha, 30. 5. 1990, účinnost 2. 8. 1990, Sdělení 

FMZV č. 432/1990 Sb. 

4. Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Maďarské 

republiky o výměně informací a spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti a ochrany 

před zářením, Vídeň, 20. 9. 1990, účinnost 15. 5. 1991, Sdělení FMZV č. 447/1991 

Sb. 

5. Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojených 

států amerických o spolupráci při mírovém využívání jaderné energie, Vídeň, 

13. 6. 1991. 

6. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o spolupráci v oblasti 

jaderné energetiky, Moskva, 4. 12. 1994, účinnost 4. 4. 1995, Sdělení MZV 

č. 171/1995 Sb. 

7. Dodatek k dohodě mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o spolupráci 

v oblasti jaderné energetiky uzavřené 4. prosince 1994, Moskva, 15. 4. 1999, účinnost 

15. 4. 1999, Sdělení MZV č. 154/1999 Sb. 

8. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Kanady o spolupráci při mírovém 

využívání jaderné energie, Ottawa, 22. 2. 1995, účinnost 22. 2. 1995, Sdělení MZV 

č. 69/1995 Sb.,  

9. Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci 

v oblasti státního dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení a státního 

dozoru nad jadernými materiály, Bratislava, 8. 3. 1996, Sdělení MZV č. 117 /1996 Sb. 

10. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o spolupráci v oblasti jaderné 

energetiky a jaderného průmyslu, Kyjev, 30. 6. 1997, Sdělení MZV č. 241/1997 Sb. 

11. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky o spolupráci při 

mírovém využívání jaderné energie, Soul, 16. 3. 2001, Sdělení MZV č. 83/2001 Sb. 

12. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské 

lidové republiky o spolupráci v oblasti mírového využívání jaderné energie, Sofie, 

12. 6. 1970, účinnost 12. 6. 1970, Vyhláška MZV č. 29/1971 Sb. 

13. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Indické 

republiky o spolupráci v oblasti využívání jaderné energie pro mírové účely, N. Dillí, 

9. 11. 1966, účinnost 1. 1. 1967, Vyhláška MZV č. 80/1970 Sb. 

14. Dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní 

republikou Jugoslávií o spolupráci v oblasti mírového využívání jaderné energie, 

Praha, 15. 2. 1966, účinnost 18. 6. 1968, Vyhláška MZV č. 112/1968 Sb. 4.4.1997 - 

Zrušeno, Sukcese do dvoustranných smluv výměnou nót, Vyhláška MZV 56/2000 bod 

5 zrušeno Chorvatsko, Vyhláška MZV 59/2000 bod 6 zrušeno Makedonie, Zřejmě 

zůstávají smluvní strany: Bosna a Hercegovina, Slovinsko, Jugoslávie 
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15. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o včasném 

oznamování jaderné nehody, Praha, 28. 6. 2002, účinnost 14. 11. 2002, Sdělení MZV 

č. 132/2002 Sb. 

16. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Austrálie o spolupráci při mírovém 

využívání jaderné energie a převodech jaderného materiálu, Praha, 27. 7. 2001, 

účinnost 17. 5. 2002, Sdělení MZV č. 78/2002 Sb. 

17. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o včasném 

oznamování jaderné nehody a výměně informací o mírovém využívání jaderné 

energie, jaderné bezpečnosti a radiační ochraně, Vídeň, 27. 9. 2005 
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Příloha 11 Předpisy EU pro regulaci obchodu 

1) Nařízení Rady (EURATOM) č. 3954/87 ze dne 22. prosince 1987, kterým se stanoví 

nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace potravin a krmiv po jaderné 

havárii nebo jiném případu radiační mimořádné situace, 

2) Nařízení Komise (EURATOM) č. 944/89 ze dne 12. dubna 1989, kterým se stanoví 

nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace méně významných potravin po 

jaderné havárii nebo jiném případu radiační mimořádné situace,  

3) Nařízení Rady (EURATOM) č. 2218/89 ze dne 18. července 1989, kterým se mění 

nařízení (EURATOM) 3954/87, kterým se stanoví nejvyšší přípustné úrovně 

radioaktivní kontaminace méně významných potravin po jaderné havárii nebo jiném 

případu radiační mimořádné situace, 

4) Nařízení Komise (EURATOM) č. 770/90 ze dne 29. března 1990, kterým se stanoví 

nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace krmiv po jaderné havárii nebo 

jiném případu radiační mimořádné situace,  

5) Nařízení Rady (EHS) č. 2219/89 ze dne 18. července 1989, o zvláštních podmínkách 

pro vývoz potravin a krmiv po jaderné havárii nebo jiném případu radiační mimořádné 

situace, 

6) Rozhodnutí Rady 87/600/EURATOM, o opatřeních Společenství pro včasnou výměnu 

informací v případě radiační mimořádné situace, 

7) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, 

kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se 

Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti 

potravin, 

8) Směrnice Rady 2013/59/Euratom ze dne 5. prosince 2013, kterou se stanoví základní 

bezpečnostní standardy ochrany před nebezpečím vystavení ionizujícímu záření 

a zrušují se směrnice 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 

97/43/Euratom a 2003/122/Euratom, 

9) Codex Alimentarius. 
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Příloha 14 Seznam zkratek 

Atomový zákon 
zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné 
energie a ionizujícího záření, v platném znění 

BRS Bezpečnostní rada státu 

ČR Česká republika 

EU Evropská unie 

HO havarijní odezva 

HP havarijní připravenost 

HŘS havarijní řídící středisko 

HZS ČR Hasičský záchranný sbor ČR 

IRRS z anglického "Integrated Regulatory Review Service" 

IZS integrovaný záchranný systém 

JE jaderná elektrárna 

KŠ krizový štáb 

MAAE Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA) 

MU mimořádná událost 

MV Ministerstvo vnitra  

MV – GŘ HZS ČR 
Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného 

sboru České republiky 

OPIS Operační a informační středisko 

RMS radiační monitorovací síť 

SÚJB Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

SÚJCHBO Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i. 

SÚRO Státní ústav radiační ochrany, v.v.i 

TPS technické podpůrné středisko 

ÚKŠ Ústřední krizový štáb 

ÚSÚ  ústřední správní úřady 

ZHP zóna havarijního plánování 

 


