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KE VZNIKU OPATŘENÍ NA OCHRANU OBYVATELSTVA PŘI
RADIAČNÍ HAVÁRII JEZ V ČESKOSLOVENSKU

/. Bučina

Státní ústav radiační ochrany

V souvislosti s uváděním do provozu prvních reaktorů (VI) jaderné elektrárny
VVER 230 v Jaslovských Bohunicích vznikly u nás pochybnosti, zda lze souhlasit se
zárukou sovětských původců tohoto typu, že tzv. nadprojektová havárie je u těchto
jaderných reaktorů vyloučena. Pochybnosti pracovníků tehdejšího Centra hygieny záření
IHE (E.Kunz a I.Bučina) a ČSKAE (Z.Kříž a J.Beránek) vyústily ve vypracování
souboru neodkladných i následných a doplňujících opatření pro případ havárie JEZ -
včetně varování, ukrytí a evakuace obyvatelstva, podání jodových preparátů a opatření
v potravinových řetězcích - které by byly uplatněny při různých stupních havárie.
K praktickému uplatnění se podařilo prosadit vydání Pomůcky CO-51-6 „Ochrana
obyvatelstva a opatření v národním hospodářství při radiační havárii jaderného
energetického opatření" schválené jako tajnou ČSKAE a MNO - CO začátkem září
1980. Později se podařilo vedle Krajských havarijních komisí prosadit i Komisi vlády
ČSSR pro koordinaci opatření (VHK), která vznikla 1. dubna 1982. Do dalších prací se
zapojili též slovenští kolegové a byly vypracovány „Zásady monitorování pro ochranu
zdraví obyvatelstva při radiační havárii" a je rozvádějící „Požadavky na monitorování,
budování a vybavování monitorovací sítě ČSSR" dále rozvedené v příloze
„Podrobnosti ..." stanovující úkoly jednotlivých měřících míst a monitorovacích skupin
i Ústředí radiační monitorovací sítě a Meziresortní referenční laboratoře, jejichž úkoly
plnilo CHZ - IHE. Obsah těchto dokumentů byl publikován na symposiu MAAE
v listopadu 1985 v Římě (I.Bučina, E.Kunz, E.Metke, J.Morávek) a první verze
dokumentů byla schválena VHK dne 13. března 1986, těsně před černobylskou havárií
a bylo je při ní možno účinně využít. Jediným jejich vážnějším nedostatkem bylo, že
byly zaměřeny na blízké a vzdálené okolí obou našich JEZ (J.Bohunice a Dukovany) a
nepočítaly s plošným monitorováním na celém území státu, takže bylo třeba poněkud
improvizovat. Před havárií VHK schválila, vedle mnoha jiných opatření, též směrnice
pro první hodnocení havárie JEZ zahrnující odhady zdrojových členů pro šíření
radionuklidů. Po černobylské havárie se podařilo „Pomůcku" odtajnit a vyšla jako CO-
2-19 v červenci 1989, též se schválením ministerstev zdravotnictví ČSR a SSR.
Současně byly s využitím počernobylských zkušeností novelizovány „Zásady",
„Požadavky" a „Podrobnosti" o monitorování. Z těchto všech dokumentů nesporně
vychází i dnešní legislativa a praxe.
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