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OPATRENIA A POSTUPY NA ZISŤOVANIE A ZDOLÁVANIE NEHÔD A HAVÁRIÍ NA JADROVÝCH 
ZARIADENIACH  
 
ĽUDOVÍT TUREK - KAROL BALOG - IVANA TUREKOVÁ 
 
EMERGENCY PLANNING IN THE CONDITION OF NUCLEAR POWER PLANTS 
 
 

ABSTRAKT  

Jadrové elektrárne majú nezastupiteľné miesto v svetovej energetike. V súčasnosti elektrická energia 

vyrobená v jadrových elektrárňach predstavuje 22 %-ný podiel vo svete. Podobne ako každá ľudská 

činnosť aj proces výroby energie z jadra musí byť bezpečný a spoľahlivý. Predsa však nemožno 

absolútne vylúčiť, že príde k neplánovanému úniku rádioaktívnych látok a k ožiareniu ľudí. Likvidácia 

radiačných nehôd a havárií vyžaduje veľmi rýchle operatívne rozhodovania vedúce k realizácii 

opatrení na ochranu zdravia pracovníkov a obyvateľov v okolí JZ. 

Kľúčové slová: jadrové zariadenie (JZ), udalosť, klasifikácia, havarijné plánovanie, varovanie a 

vyrozumenie 
 

ABSTRACT  

The nuclear power plants have unrepresented place in world energetic. On the present electric energy 

made in the nuclear power plant introduces 22 % in the world of. Analogous to every human activity 

process of production energy from nucleus has to be safe and reliable, too. We cannot absolutely 

eliminate coming incidental escape of radioactive substance and to radiation of people. The 

liquidation of radiating accident and emergency requires very quickly operative decision to leading of 

realization furnished on protection workers health and inhabitants in the surrounding NI. 

Key words: jadrové zariadenie (JZ), udalosť, klasifikácia, havarijné plánovanie, varovanie a 

vyrozumenie 
 

 
JADROVÉ ELEKTRÁRNE V SR 

V SR existujú dve lokality s jadrovými energetickými zdrojmi. V lokalite Bohunice sa nachádzajú dva 
reaktory typu VVER 440/V230 (JE V1) a dva reaktory typu VVER 440/V213 (JE V2).  

Prvý z reaktorov V230 elektrárne V1 už bol odstavený z komerčnej prevádzky na konci roku 2006 
a druhý v roku 2008. Na týchto dvoch blokoch v súčasnom období prebieha štádium ukončovania 
prevádzky a následne vyraďovania. Jadrové reaktory elektrárne V-2 v súčasnej dobe pracujú 
v spoľahlivej komerčnej prevádzke. 

V lokalite Mochovce sú v prevádzke dva jadrové reaktory typu VVER 440/V-213, ktoré boli uvedené 
do prevádzky v roku 1998 a 2000. ďalšie dva bloky v Mochovciach sú rozostavané. Každý  z týchto 
reaktorových blokov má výkon 440 MW.  
 
UDALOSTI NA  JADROVOM ZARIADENÍ 

Udalosti na JZ sa v zmysle Zákona NR SR č.541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie 
(atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa delia  podľa miesta ich vzniku a podľa 
závažnosti na: 
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Udalostí podľa miesta ich vzniku 

− udalosti na JZ - sú to udalosti pri ktorých došlo na JZ k ohrozeniu alebo porušeniu jadrovej 
bezpečnosti počas uvádzania JZ do prevádzky, počas prevádzky, počas etapy vyraďovania, alebo 
počas uzatvorenia úložiska, 

− udalosti pri preprave rádioaktívnych materiálov, ktoré spôsobili nesúlad s požiadavkami na 
jadrovú bezpečnosť pri preprave rádioaktívnych materiálov [1]. 

 
Udalosti podľa rozsahu 

− porucha je udalosť ktorá spôsobila ohrozenie jadrovej bezpečnosti bez priameho plnenia 
bezpečnostných funkcií, narušenia bezpečnostných bariér a iných bezpečnostných opatrení bez 
priamych následkov, vyvolania plynutia limít a podmienok bezpečnej prevádzky, bezpečného 
vyraďovania, porušenia limít a podmienok bez priamych následkov na plnenie bezpečnostných 
funkcií, aktiváciu bezpečnostných systémov alebo ich aktiváciu zo skutočných príčin, ale bez 
priamych následkov, porušenia technických podmienok alebo prepravných  predpisov pri 
preprave bez priamych následkov, iné porušenie spoľahlivosti zariadení vyžarujúce nápravné 
opatrenia na odstránenie následkov, únik Ra-látok alebo ionizujúceho žiarenia, pri ktorom nie sú 
prekročené limity ožiarenia, 

− nehoda je udalosť ktorá spôsobila ohrozenie alebo narušenie plnenia bezpečnostných funkcií, 
zlyhanie bezpečnostných systémov alebo aktiváciu bezpečnostných systémov zo skutočných 
príčin, ktorá vyžaduje opatrenia na odstránenie následkov, závažne narušenie alebo zlyhanie 
bezpečnostných bariér, únik rádioaktívnych látok alebo ionizujúceho žiarenia s prekročením limít 
ožiarenia [2]. 

 
HAVARIJNÁ KLASIFIKÁCIA UDALOSTÍ 

Havarijná klasifikácia udalosti sa vykonáva porovnávaním skutočne nameraných technologických 
parametrov a veličín s vopred stanovenými hodnotami a priebežným vyhodnocovaním radiačnej 
situácie a kritických bezpečnostných funkcií. 
 
Klasifikácia udalostí na JZ podľa druhu 

− radiačná udalosť - udalosť spojená únikom rádioaktívnych látok mimo technologického 
zariadenia a priestorov, ktoré sú určené na ich zadržiavanie v podmienkach normálnej 
prevádzky, 

− bariérová udalosť - udalosť spojená s narušením až deštrukciou bariér, ktoré sú určené na 
zadržanie rádioaktívnych látok, 

− systémová udalosť - udalosť spojená so stratou funkčnosti dôležitých systémov a zariadení, 
ktoré majú vplyv na jadrovú bezpečnosť, 

− klasická udalosť - udalosť spojená s následkami prírodných katastrof a javov, požiarov, 
výbuchov a pod. 

 
Klasifikácia udalostí na JZ podľa závažnosti 

Klasifikácia udalostí na JZ podľa závažnosti je určená Vyhláškou ÚJD SR č. 55/2006 Z. z. o 
podrobnostiach o havarijnom plánovaní pre prípad nehody alebo havárie. Podľa stupňa závažnosti je 
zavedené 3 - stupňová klasifikácia: 
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− 1.stupeň - pohotovosť je udalosť pri ktorej boli porušené bezpečnostné bariéry a hrozí únik 
rádioaktívnych látok, čo môže spôsobiť nedovolené ožiarenie osôb v týchto priestoroch, pri 
nepriaznivom vývoji dochádza k úniku rádioaktívnych látok mimo objektov JZ. Pri vyhlásení tohto 
stupňa sú vyrozumené orgány havarijnej odozvy na území JZ, v prípade potreby osoby 
zodpovedné za ochranu obyvateľstva. 

− 2.stupeň - núdzový stav na území JZ je udalosť pri ktorej hrozí únik rádioaktívnych látok mimo 
stavebných objektov JZ na jeho územie. Pri vyhlásení tohto stupňa dochádza k spohotoveniu 
OHO a k vyrozumeniu osôb zodpovedných za ochranu obyvateľstva. 

− 3.stupeň - núdzový stav v okolí JZ je udalosť pri ktorej hrozí závažný únik rádioaktívnych látok do 
okolia JZ. Pri tomto stupni dochádza k opatreniam vyplývajúcich z vnútorného havarijného plánu 
a plánov ochrany obyvateľstva [3]. 

Na hodnotenie udalostí na jadrových zariadeniach bola vytvorená medzinárodná stupnica s cieľom 
pomôcť porozumieť závažnosti mimoriadnych udalostí, nehôd a havárií predovšetkým v jadrových 
elektrárňach. Túto stupnicu známu pod skratkou „INES“ (International Nuclear Event Scale) prijala a v 
roku 1991 zaviedla pre rýchle a zrozumiteľné informovanie verejnosti Medzinárodná agentúra pre 
atómovú energiu so sídlom vo Viedni (viď. tabuľka č. 1).  

 

Tabuľka 1 Stupnica INES [4] 

Stupeň Význam Kritéria Príklady 

7 Veľmi vážna 
havária 
s účinkami  
na okolie 
 

− Únik veľkej časti inventáru aktívnej zóny do okolia, obsahujúci zmes 
rádioaktívnych štiepnych  produktov s krátkym i dlhým polčasom 
premeny (aktivita 131I.104 TBq a viac). 

− Možnosť akútnych zdravotných účinkov. Neskôr zdravotné následky 
u obyvateľstva na rozsiahlom území , zasahujúcom i niekoľko štátov. 
Dlhodobé dôsledky pre životné prostredie. 

Černobyľ,  
ZSSR  
(1986) 
 

6 Vážna havária 
s účinkami na 
okolie 

− Únik štiepnych produktov do okolia (aktivita 131I (103 04) TBq). 
Pravdepodobne potrebná úplná realizácia miestnych havarijných 
plánov pre obmedzenie vážnych zdravotných následkov. 

 

5 Havária s 
účinkami na 
okolie 

− Únik štiepnych produktov do okolia (aktivita 131I (103  104) TBq). 
Čiastočná realizácia havarijných plánov (t.j. ukrytie a/alebo 
evakuácia) potrebná v niektorých prípadoch k zníženiu 
pravdepodobnosti zdravotných následkov.  

− Ťažké poškodenie veľkej časti aktívnej zóny v dôsledku 
mechanických vplyvov a/alebo tavenia. 

Windscale 
UK 
(1957) 
Three Mile 
Island 
USA (1979) 

4 Havária s 
vážnymi 
účinkami na 
jadrové 
zariadenie 

- Únik aktivity vedúci k dávkam maximálne ožiarených jedincov v okolí 
rádovo niekoľko mSv. Je nepravdepodobná potreba realizácie 
havarijných plánov s výnimkou miestnej kontroly potravín. 

- Určité poškodenie aktívnej zóny v dôsledku mechanických vplyvov 
a/alebo tavenia. 

- Dávky pracovníkov môžu spôsobovať akútne zdravotné problémy 
(rádovo 1 Sv ).  

Saint- 
Laurent 
Franc. (1980) 
JE A-1 
ČSSR (1977) 
 

3 Vážna 
nehoda 
 

− Únik aktivity nad povolené limity vedúci k dávkam maximálne 
ožiarených jedincov v okolí rádovo desatinách mSv. Nie je potreba 
realizácie ochranných opatrení mimo JE. 

− Vysoká úroveň radiácie a/alebo kontaminácie ako dôsledok zlyhania 
zariadenia alebo prevádzkových porúch. Nadmerné ožiarenie 
pracovníkov (individuálne dávky väčšie ako 50 mSv). 

− Poruchy, pri ktorých v dôsledku neskoršej poruchy bezpečnostných 
systémov mohli vzniknúť havarijné podmienky alebo situácia, v 
ktorej by bezpečnostné systémy neboli schopné zabrániť havárii, 
pokiaľ by sa vyskytli určité iniciačné udalosti. 

JE A-1 
12.5.1991 
chrompik na 
podlahe RS 
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2 Nehoda − Technická porucha alebo odchýlka, ktorá síce neovplyvňuje priamo a 
okamžite bezpečnosť, ale môže viesť k následnému prehodnoteniu 
bezpečnostných opatrení. 

Mihana2 
Japonsko 
1991 

1 Porucha − Funkčná alebo prevádzková odchýlka, ktorá nepredstavuje riziko, ale 
signalizuje nedostatky v bezpečnostných opatreniach. Môžu byť 
spôsobené poruchou zariadenia, ľudskou chybou, alebo nesprávnym 
prevádzkovým postupom. (Takéto odchýlky by mali byť odlíšené od 
situácií, pri ktorých nie sú prekročené prevádzkové limity a 
podmienky a ktoré sú zvládnuté vhodnými postupmi. Takéto 
udalosti sú zaradené pod stupnicu závažnosti). 

JE V-2 voda 
z BV cez 
PG na 
podlahu 
 

O Odchýlka   

 
Havarijné plánovanie  

Havarijným plánovaním sa rozumie súbor opatrení a postupov na zisťovanie a zdolávanie nehôd a 
havárií na jadrových zariadeniach a na zisťovanie a zmierňovanie a odstraňovanie následkov úniku 
rádioaktívnych látok do životného prostredia pri nakladaní s jadrovými materiálmi, s rádioaktívnymi 
odpadmi alebo s vyhoretým jadrovým palivom a pri preprave rádioaktívnych materiálov. Súbor 
horeuvedených opatrení je súčasťou dokumentácie, ktorá tvorí havarijné plány. 
 

Organizácia havarijnej odozvy je zriadenie a usporiadanie útvarov a zaradenie zamestnancov v 
organizačnej štruktúre držiteľa povolenia alebo dotknutých orgánov štátnej správy a orgánov 
samosprávy podľa osobitných predpisov v takých vzájomných nadväznostiach, ktoré zabezpečia 
vykonanie činností potrebných na zdolávanie nehôd alebo havárií na jadrových zariadeniach alebo pri 
preprave rádioaktívnych materiálov, alebo na zmierňovanie a odstraňovanie ich následkov. 

Pre väčšinu typov havárií sa organizácia havarijnej odozvy týka dvoch rozličných oblastí: 

− Vnútorná oblasť t.j. oblasť obklopujúca jadrové zariadenie v rámci stráženého obvodu, oplotenia 
alebo iných znakov vyznačenia vlastníctva. Môže to byť tiež kontrolovaná zóna okolo zdroja 
ionizujúceho žiarenia alebo kontaminovaná oblasť. To sú oblasti pod bezprostrednou kontrolou 
držiteľa povolenia prevádzkovať JZ. Pre nehody spojené s transportom rádioaktívnych materiálov 
na cestách alebo územiach sa takáto oblasť neurčuje. 

− Vonkajšia oblasť t.j. oblasť za hranicami areálu prevádzkovateľa alebo užívateľa. Pre jadrové 
zariadenia s možnosťou výskytu havárie, ktorá by mohla mať za následok veľké úniky do okolia 
(t.j. pre jadrové zariadenia I. a II. kategórie), odporúčajú rozdielnu úroveň havarijného 
plánovania (a teda i rozdielny rozsah pripravenosti organizácie havarijnej odozvy) v závislosti na 
vzdialenosti od jadrového zariadenia do troch zón. 

Zóna havarijného plánovania sa podľa odporučení MAAE delí na: 

1. Zónu automatického prijatia neodkladných ochranných opatrení po varovaní (výstražná zóna). 
Je to projektom vopred určená oblasť okolo jadrového zariadenia, kde sú neodkladné opatrenia 
vopred naplánované a po vyhlásení všeobecného ohrozenia budú vykonané. 

2. Zónu, kde sa plánujú neodkladné ochranné opatrenia. Je to projektom vopred určená zóna v 
okolí jadrového zariadenia, kde sú vykonané prípravy na rýchle uskutočnenie neodkladných 
ochranných opatrení založených na monitorovaní okolitého životného prostredia. 

3. Zónu, kde sa plánujú následné ochranné opatrenia. Je to projektom vopred určená zóna v okolí 
jadrového zariadenia najvzdialenejšia od zariadenia, avšak zahŕňajúca aj zónu plánovania 
neodkladných ochranných opatrení. Je to oblasť, v ktorej by mali byť vopred urobené prípravy 
pre účinné uskutočnenie ochranných opatrení za účelom zníženia dlhodobých dávok.  
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Všetky tri zóny by mali byť takmer kružnice od jadrového zariadenia. Hranice zón by mali byť  
vytvorené miestnymi krajinotvornými líniami (napr. cesty, potoky, rieky), aby bolo možné ľahko ich 
rozoznať počas odozvy. Zóny nekončia štátnymi hranicami. 

Prevádzkovateľ pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia zodpovedá za: 

- neodkladné opatrenia zahrňujúce dopady havárie, 

- ochranu ľudí v areáli pracoviska, 

- vyrozumenie príslušných úradov a poskytnutie všetkých potrebných informácií, odporučení 
a technickej pomoci, 

- varovanie obyvateľstva v okolí pracoviska. 
 
Havarijná komisia EBO 

Havarijná komisia EBO je spoločnou havarijnou komisiou JAVYS, a.s. a SE-EBO. Je určená k prijímaniu 
strategických rozhodnutí v čase realizácie havarijnej odozvy v JAVYS, a.s. a SE-EBO a je riadiacim a 
koordinačným orgánom pre zabezpečenie opatrení na zisťovanie a zdolávanie mimoriadnych udalostí 
na JZ a na ochranu zamestnancov a zverených osôb. Tvorí ju vrcholový a stredný manažment,  ktorý 
uplatňuje svoje kompetencie vyplývajúce z ich pracovných funkcií ako i kompetencie vyplývajúce zo 
základnej smernice „Havarijné plánovanie a pripravenosť“, na ňu nadväzujúcich smerníc, 
metodických návodov a pracovných postupov. 
 
Vnútorné havarijné plány 

Vnútorný havarijný plán je základným riadiacim dokumentom, ktorý stanovuje zásady a konkrétne 
činnosti všetkým zložkám organizácie havarijnej odozvy v JAVYS, a.s. pri vzniku udalosti na JZ a pri 
likvidácii jej následkov. Jej obsahom sú základné povinnosti vyplývajúce zo zákona NR SR č. 541/2004 
Z. z., ktoré držiteľ povolenia musí spĺňať. Je záväzným dokumentom pre všetky osoby na území 
JAVYS, a.s. - tak pre vlastných zamestnancov, ako i pre zverené osoby. S obsahom VHP musia byť 
preukázateľne oboznámené všetky uvedené osoby a plánované ochranné opatrenia sú podľa 
smernice povinné vykonávať všetky osoby  zdržujúce sa v čase udalosti na území JAVYS, a.s. 
 
Havarijné plánovanie vo vzťahu k okoliu 

Na zabezpečenie a realizáciu systémového, postupného zavádzania opatrení na ochranu obyvateľstva 
pre prípad radiačnej havárie v lokalite Jaslovské Bohunice sa oblasť ohrozenia delí na 3 pásma: 

• I. pásmo -   do 5 km 

• II. pásmo -   od 5 do 10 km 

• III. pásmo -  od 10 do 25 km 

− 16 sektorov s veľkosťou stredového uhla 22,5 stupňa, pričom stred prvého sektora smeruje na 
sever. 

Jadrové zariadenia v lokalite Bohunice  sa nachádzajú cca 2,6 km od obce Jaslovské Bohunice, 12 km 
od Hlohovca, 12,5 km od Trnavy, 15 km od Piešťan, 23 km od Serede. Pre JE V- 1 bola rozhodnutím 
ÚJD SR č. 362/2006 a rozhodnutím ÚJD SR č. 39/2007 schválená veľkosť oblasti ohrozenia o polomere 
25 km so stredom vo ventilačnom komíne hlavného výrobného bloku V-1 s účinnosťou od 1.1.2007 
(obrázok 1). 
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Obrázok 1 Oblasť ohrozenia a smer evakuačných trás 

Pre jadrové zariadenie V-2 bola rozhodnutím ÚJD SR č. 355/2007 schválená veľkosť oblasti ohrozenia 
pre jadrové zariadenie V-2 o polomere 21 km so stredom vo ventilačnom komíne hlavného 
výrobného bloku V-2 s účinnosťou od 1.1.2008. 

− Oblasť ohrozenia JE V1 sa nachádza na území 4 krajov: Trnavského, Trenčianskeho, Nitrianskeho a 
Bratislavského kraja.  

Podľa predbežného zisťovania k termínu 31.12.2008 počet ohrozených obyvateľov podľa krajov je 
uvedený v tabuľke 2: 
 

Tabuľka 2 Počty ohrozených obyvateľov podľa krajov (5) 

Ohrozený kraj 
 

Počet ohrozených 
miest a obcí 

Počet ohrozených 
obyvateľov 

Štatút mesta majú 
 

Trnavský kraj  
 

114 265 000 Trnava, Hlohovec, Piešťany, 
Leopoldov, Sereď, Vrbové 

Trenčiansky kraj  
 

22 23 000 Brezová p/B 

Nitriansky kraj  27 24 000 - 
Bratislavský kraj 6 8 000 - 
CELKOM 169 320 000  

Prenos údajov z jadrovej elektrárne V-1 a V-2 v J. Bohuniciach je v prevádzke od konca roku 1998, z JZ 
Mochovce od roku 2000. Približne 130 technologických parametrov z každého bloku a asi 700 
parametrov z radiačnej monitorovacej siete v okolí JZ sa prenáša a aktualizuje každých 5 minút a 
ukladá do centrálnej databázy úradu. Od roku 2000 je tiež sprevádzkovaná centrálna klimatologická 
databáza, do ktorej sa dáta z SHMÚ prenášajú v intervale 10 minút. 

Na kontrolu vplyvu prevádzky na životné prostredie má SE-EBO zriadené Laboratórium radiačnej 
kontroly okolia (LRKO), ktoré kontinuálne sleduje v pravidelných časových intervaloch oblasť v zóne 
20 km od lokality a náhodne až 80 km. Výstupy a vyhodnotenia z tohto laboratória môžu v reálnom 
čase sledovať prostredníctvom aplikácie TDS a počítačov aj poverení zamestnanci JAVYS, a.s. 
 
ZÁVER 

Na úspešne zvládnutie mimoriadnej udalosti je dôležitou súčasťou využitie moderných informačných 
prostriedkov, profesionálna príprava tímov špecialistov, zabezpečenie obyvateľstva technickými 
prostriedkami individuálnej ochrany, ktoré zachraňujú ľudské životy a to by malo byť vysokou 
prioritou spoločnosti. Kvalitné pripravené havarijné plány však nestačia. Je dôležité, aby boli funkčné 
vo všetkých oblastiach,  v ktorých sú definované. 
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