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Pozvánka na     tiskovou konferenci  

Téma: Další rozšíření opatření sloužících k ochraně obyvatel 
České republiky před radiací.

Tisková konference se uskuteční ve středu 16. srpna od 10 hodin 

v budově Státního ústavu radiační ochrany, Bartoškova 28, Praha 4.

Pro zvyšování ochrany před radiací je  posuzováno ozáření  obyvatel  z odlišných 

zdrojů a v různých oblastech, např. v lékařství, z přírodních zdrojů apod., nebo v případě 

radiační havárie či teroristického útoku za použití radioaktivních materiálů.

Na     tiskové konferenci budou představeny  :

 Nově  budovaná  „občanská“  měřicí  síť  určená  pro  občany,  školy,  a  další 

instituce k zajištění včasné informovanosti a bezpečnosti občanů. Měřicí přístroje 

dostane  k dispozici  i  veřejnost,  aby  se mohla  přímo  podílet  na měření  radiace 

ve svém okolí i předávat data ke zveřejnění na mapách umístěných na webu.

 Jednoduchý nízkonákladový dozimetr umožňující vyhodnocení ozáření například 

dobrovolných  hasičů,  celníků  apod.,  kteří  se mohou  setkat  s radioaktivním 

materiálem.

 Nový velkokapacitní systém měření ozáření štítné žlázy radioaktivním jodem, 

který dále zpřesňuje zjištěnou úroveň osobního ozáření obyvatel v případě havárie 

jaderné elektrárny.

Všechny tři projekty jsou v předfinální nebo finální fázi zavádění do praxe. Vyvinuli je 

čeští odborníci ze Státního ústavu radiační ochrany, v.v.i. (SÚRO) na základě programů 

bezpečnostních výzkumů Ministerstva vnitra ČR. Na tyto projekty volně navazuje i řešení 

nového  výzkumu:  „Metodiky  pro  stanovení  radiačních  dávek  osob  v  kontextu  hrozby  

jaderného a radiologického terorismu“.



Účastníci tiskové konference si budou moci prohlédnout nové přístroje a sledovat 

online mapu měření získanou a průběžně doplňovanou prostřednictvím občanské měřicí 

sítě.

Na tiskové konferenci vystoupí:

Ing. Jiří Hůlka, náměstek pro výzkum a vývoj (úvodní slovo)

a řešitelé jednotlivých projektů:

Ing. Petr Kuča, vedoucí oddělení SVZ a analytické expertní skupiny

Ing. Daniela Ekendahl, vedoucí oddělení dozimetrie

Ing. Pavel Fojtík, vedoucí oddělení vnitřní kontaminace

Tisková zpráva a obrazové materiály budou k dispozici na tiskové konferenci.

Kontakt  a bližší  informace: 

Ing. Michal Jankovec, michal.jankovec@suro.cz, +420 602 355 217
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