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Historie 

• Radiační monitorovací síť v ČR funguje od dubna 1986 

– vznikla ještě před Černobylem 

– radiační monitorování pod KHS 

• Založení SÚJB 1993, regionální centra 

• Atomový zákon č. 18/1997 Sb., řada novel (13/2002)  

– Vyhláška 184/1997 (o požadavcích na zajištění 

radiační ochrany) nahrazena 307/2002 (o radiační 

ochraně), novela 499/2005 

– Vyhláška 319/2002 (o funkci a organizaci celostátní 

radiační monitorovací sítě), novela 27/2006 
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Současný právní rámec 

• atomový zákon č. 263/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

• vyhl. č. 360/2016 Sb., o monitorování radiační situace  

• vyhl. č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení 

radionuklidového zdroje  

• vyhl. č. 359/2016 Sb., o podrobnostech k zajištění zvládání 

radiační mimořádné události 

• usnesení vlády k „Zajištění a obnově činnosti celostátní 

radiační monitorovací sítě”, z roku 2001, 2006 a 2011         

(UV č. 522/2011 platné i na další období) 

• mezinárodní závazky – čl. 35 a 36 EURATOM 

• bilaterální dohody (s okolními státy) 
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Národní program monitorování (NPM) 

• § 234 AZ – SÚJB vydá NPM do 2 let od účinnosti AZ, každý, 

kdo se podílí na monitorování, je povinen se NPM řídit do 2 

let od jeho vydání 

• NPM je v připomínkovém řízení do konce října 2018 

• V prosinci 2018 bude vydán a zveřejněn na webových 

stránkách SÚJB 

• Obsah je dán § 16 vyhl. 360/2016, neveřejné přílohy              

z důvodu ochrany osobních údajů budou poskytnuty pouze 

těm osobám, kterých se týkají 

• Přechod na jednotný evropský formát předávání dat (IRIX) 

• Předávání dat prostřednictvím webových služeb 

(kybernetická bezpečnost) 
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Radiační monitorovací síť (RMS) 

• soustava monitorovacích míst a systém prostředků 

odborně, technicky a personálně vybavených a 

organizačně propojených pro potřeby monitorování 

radiační situace na území ČR, včetně systému pro 

přenos a správu dat, jejich zveřejňování a mezinárodní 

výměnu informací a dat o radiační situaci 

• monitorování radiační situace je cílené měření veličin a 

hodnocení výsledků měření těchto veličin pro účely 

usměrňování zevního i vnitřního ozáření obyvatelstva 

• slouží k rozhodování o opatřeních ke snížení nebo 

odvrácení ozáření za radiační mimořádné události 

(RMU) 
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Osoby podílející se na monitorování 

• SÚJB (včetně RC), SÚRO (včetně poboček) 

• Ministerstvo obrany, ministerstvo zemědělství a 

ministerstvo životního prostředí  

• Hasičský záchranný sbor ČR 

• Policie ČR 

• Orgány Celní správy ČR 

• Státní zemědělská a potravinářská inspekce 

• držitelé povolení k provozu jaderných zařízení 

• další smluvní partneři  

SÚJB uzavřel smlouvy o spolupráci s osobami, které se 

podle AZ na monitorování podílejí (§ 216 - 218, 219 - 223) 
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Ministerstvo zemědělství 

Rámcová smlouva (§ 217): organizace z resortu MZe 

zapojené do monitorování: Státní veterinární ústav, 

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Ústřední 

kontrolní a zkušební ústav zemědělský 

Prováděcí smlouvy 

• SVÚ 

• VÚLHM 

• ÚKZÚZ 

SZPI podle § 223 AZ 

2017 – podepsány nové smlouvy, zrušeny původní smlouvy 

z roku 2004 
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Monitorovací sítě 

Normální monitorování probíhá za plánované expoziční 

situace. Jsou zapojeny monitorovací sítě:  

• včasného zjištění, včetně teledozimetrického systému 

(TDS) v okolí jaderných elektráren  

• integrálního měření 

• okamžitého měření 

• spektrometrického měření 

• monitorovacích tras, především pozemních  

• odběru vzorků životního prostředí, včetně výpustí 

• odběru vzorků potravního řetězce 

• měření lidského těla 
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Monitorovací sítě 

Havarijní monitorování probíhá za nehodové expoziční 

situace.  

Jsou zapojeny monitorovací sítě normálního monitorování a 

navíc síť uzávěr, vymezující zasažené území.  

Změny v rámci havarijního monitorování: 

• zkrácená perioda odběrů, doplňkové odběry 

• stanovení dalších monitorovacích míst a monitorovaných 

položek 

• rychlé metody měření 

• zapojení leteckých monitorovacích skupin  

• meteorologická služba, včetně prognóz šíření 
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Síť včasného zjištění, včetně TDS 

• systém 169 měřicích míst provádějících nepřetržité 

měření příkonu prostorového dávkového ekvivalentu 

(PPDE), data on-line (s periodou 10 minut) předávána do 

centrální databáze MonRaS 

 71 mimo ZHP (10 SÚJB a SÚRO; 7 HZS; 38 ČHMÚ; 

16 AČR)  

 98 v ZHP (TDS I: 27 EDU, 24 ETE; TDS II: 8 EDU, 7 

ETE; TDS III: 16 EDU, 16 ETE) 

• měřicí rozsah od desítek nSv/h do Sv/h 

• TDS slouží jako indikátor úniku radioaktivních látek z JZ 

a indikátor směru úniku 
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Síť včasného zjištění, včetně TDS 
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TDS EDU 



Síť integrálního měření 

systém pro měření dávkového ekvivalentu záření gama,  

skládá se z teritoriální sítě termoluminiscenčních dozimetrů 

(TLD) a lokálních sítí TLD  

• výměna TLD 1 x za 3 měsíce 

• v případě RMU se zkracuje interval výměny  

Teritoriální síť provozuje resort SÚJB 

• 180 měřicích míst, 53 z nich je umístěno v budově 

Lokální síť provozuje resort SÚJB a ČEZ, a. s. 

• 97 měřicích míst v okolí JE (ČEZ, a. s.) 

• 26 měřicích míst (SÚJB) 
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Síť TLD 
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Síť monitorovacích tras 

25 mobilních skupin (MS) pro pozemní monitorování 

• mapují radiační situaci na základě měření PPDE za jízdy 

• provádějí svoz a rozvoz TLD 

• provádějí odběry vzorků v terénu  

• provádějí měření in situ koncentrace radionuklidů v půdě 

(na povrchu půdy) 

2 letecké skupiny pro letecké monitorování 
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Síť uzávěr 

• v případě RMU se na výstupu z kontaminované oblasti 

zřizují monitorovací místa, na kterých se provádí měření 

dávkových příkonů a povrchové kontaminace osob, 

vozidel a předmětů  

• podílejí se MS GŘC, HZS ČR, PČR, AČR 

• uzávěry je možné v případě nutnosti zřídit i na hranicích, 

kontrola potravin, výrobků, osob… 
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Sítě odběru vzorků 

• životního prostředí (ŽP), včetně výpustí 

• potravního řetězce (PŘ) 

 odebrané vzorky jsou předány měřicí laboratoři  

 zapojení 10 měřicích laboratoří  

 zpracování vzorků, měření a vyhodnocení 

 předávání výsledků do MonRaS 
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Síť odběru vzorků ŽP, včetně výpustí 

odběr aerosolů a plynného jódu  

• 10 stálých odběrových míst 

• měření ve 4 laboratořích,  

v ZHP další odběrová místa a  

laboratoře LRKO EDU a ETE 

• odběrová zařízení (Sněhurka, Hunter) 

• týdenní perioda odběru 

odběr atmosférických spadů (mokré, suché) 

• měsíční perioda odběru 

další monitorované položky – voda, půda, sedimenty 
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Síť odběru vzorků PŘ 

Monitorovaná položka PŘ Vzorek Počet vzorků za rok 

mléko  kravské – konzumní, sušené 33 

položky smíšené stravy 

maso hovězí, vepřové, kuřecí 12 

ryby 11 + 5 VÚV 

mouka  14 

vločky ovesné  14 

zelenina 28 

ovoce 14 

brambory 14 

houby 18 

lesní plody 6 

obilí 38 
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Odběry a měření provedené v roce 2017 resortem SÚJB, většinou z 

obchodní sítě nebo samosběrem,  

odběry v okolí jaderných zařízení zde nejsou započteny 



Síť odběru vzorků PŘ 
Odběry a měření prováděné resortem MZe, většinou u producentů 

Subjekt Monitorovaná položka PŘ Vzorek 
Počet vzorků za 

rok 

SVÚ 

Položky smíšené stravy 

hovězí maso 50 

vepřové maso 50 

drůbeží maso 50 

ryby a zvěřina 50 

králičí maso 10 

Mléko mléko surové, sušené 50 

Potravinářské výrobky med 15 

SZPI Položky smíšené stravy 
obilí, pečivo, ovoce, 

zelenina. brambory 
28 

ÚKZUZ Krmiva  pícniny, senáž, siláž 50 

VÚLHM Položky smíšené stravy 
lesní plody 15 

houby 30 
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Síť odběru vzorků PŘ 
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Mléko, krmiva 

Maso, zvěřina, ryby 

Vzorky změřené 

za poslední rok, 

prezentované na 

webu SÚJB 



Síť odběru vzorků PŘ 
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Vzorky změřené za 

poslední rok, 

prezentované na 

webu SÚJB 

Ovoce, zelenina, obiloviny 

Lesní plody a houby 



Měřicí laboratoře 

• provádějí příjem a zpracování vzorků ŽP a PŘ, 

popřípadě vzorků pro měření obsahu radionuklidů v 

lidském těle 

• vzorky ŽP a PŘ se měří gamaspektrometricky, provádějí 

se radiochemické analýzy, určuje se obsah radionuklidů 

(především 137Cs, 3H, 90Sr pro normální monitorování, ve 

výpustech cca 20 až 30 různých radionuklidů – hodnoty 

jsou většinou menší než NVA; pro havarijní monitorování 

všechny měřitelné radionuklidy) 

• laboratoře: 4 SÚRO, 2 SVÚ, VÚV, LRKO EDU, LRKO 

ETE, AČR, ÚJV Řež, další držitelé povolení 

• účast v porovnávacích měřeních a zátěžových cvičeních 
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Specializovaná měřicí laboratoř SÚRO 

• metodické vedení, zapojení při přípravě postupů, 

metodik, organizuje porovnávací měření 

• provádí měření specializovanými postupy (např. určení 

obsahu 239Pu, 240Pu, 241Am, 14C, 85Kr atd.) 

• oddělení TLD a osobní dozimetrie 

• podrobné rozbory vody – přírodní radionuklidy 

• oddělení vnitřní kontaminace – síť měření lidského těla  

 měření osob na celotělovém počítači 

 průzkum obsahu 137Cs v moči 

 výpočet roční efektivní dávky z příjmu radionuklidů 

 měření 131I ve štítné žláze 
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SW prostředky  

MonRaS - https://www.sujb.cz/aplikace/monras/  

• pro přijímání, zpracování, shromažďování, uchovávání, 

zveřejňování dat, slouží také pro výměnu dat se 

zahraničními partnery (EU, Rakousko, Slovensko) 

ESTE 

• pro určení dopadů radiační havárie, provádí výpočet 

prognóz na základě technologických dat JZ 

• držitelé povolení mají jiné schválené vyhodnocovací 

programy (např. RTARC) 

Expes 

• pro zpracování dat z MonRaS, porovnání s vybranými 

kritérii a vytváření doporučení ochranných opatření 
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Příklad havarijního monitorování JE Dukovany 

Předpoklady pro zahájení havarijního monitorování 

• podezření na vznik RMU (technologická data) – při splnění 

určitých předpokladů ESTE začíná počítat prognózu 

vývoje… 

• únik radionuklidů – data z TDS 1 (ve směru šíření) 

překročily nastavené úrovně; MonRaS odesílá zprávy o 

překročení (zobrazení v mapě červenou barvou) 

• neodkladná ochranná opatření – ukrytí a jódová profylaxe 

• průchod radioaktivního mraku sleduje KŠ SÚJB mimo jiné i 

podle dat SVZ; od ČHMÚ odebírá v pravidelných 

intervalech vývoj počasí a prognózy šíření 
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Příklad havarijního monitorování JE Dukovany 

Zahájení havarijního monitorování (po ukončení úniku) – 

rychlé mapování radiační situace (dávkový příkon) – 

rozhodování o neodkladném ochranném opatření evakuace 

• KŠ SÚJB podle prognóz z ESTE a vývoje počasí aktivuje 

letecké a mobilní skupiny, pro řízení mobilních skupin zřizuje 

regionální krizový štáb u HZS v Třebíči nebo Znojmě  

(v lokalitě nezasažené únikem) 

• letecké skupiny monitorují zasažené území 

• mobilní skupiny upřesňují radiační situaci zjištěnou leteckým 

monitorováním, projíždějí předem stanovené trasy v ZHP 

směrem k elektrárně; data jsou předávána do MonraS 
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Příklad havarijního monitorování JE Dukovany 

Pokračování havarijního monitorování – upřesnění radiační 

situace,  rozhodování o následných ochranných opatřeních 

spotřeba místních potravin a vody, přesídlení 

• odběry vzorků ŽP a PŘ z místní produkce 

• výměna a vyhodnocení TLD pro upřesnění obdržených 

dávek 

• měření osob – obsah jódu ve štítné žláze, měření na 

celotělovém počítači, měření exkret 

• SÚJB vydá doporučení ke spotřebě místních potravin a 

vody 
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Příklad havarijního monitorování JE Dukovany 

(havarijní cvičení ZÓNA 2017) 
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Příklad prognózy z 

ESTE  

Data z TDS 1 EDU  
červeně je simulovaně zobrazeno 

překročení monitorovací zásahové 

úrovně, ke kterému by došlo v řadě 

sousedních měřicích míst v důsledku 

úniku radioaktivních látek z JE EDU 



Příklad havarijního monitorování JE Dukovany 
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Příklad leteckého monitorování (ZÓNA 2017) 

AČR 

SÚRO a PČR 



Příklad havarijního monitorování JE Dukovany 
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Monitorování prováděné 

mobilními skupinami  
(ZÓNA 2017) 



Příklad havarijního monitorování JE Dukovany 

Odběry vzorků  

• půdy, vody, potravin (především mléko a krmiva) 

• provádějí nejprve především mobilní skupiny 

• zapojení dalších osob i z resortu MZe (v souladu s § 149 

odst. 3 AZ) 

• držitel povolení provádí odběry podle svého programu 

monitorování – havarijní část 

• výsledky se předávají do MonRaS, o případném 

překročení stanovených monitorovacích úrovní jsou 

automaticky rozesílány mailové zprávy 

• vzorků by bylo značné množství – připravenost laboratoří 

se prověřuje v zátěžových cvičeních 
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Děkuji za pozornost! 
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Eva Šindelková, SÚJB 

eva.sindelkova@sujb.cz  
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