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Ženy v jádře uspořádaly svůj první webinář na téma „Je jaderná elektrárna bezpečný
soused?“

  

Ve čtvrtek 11. února zorganizovaly Ženy v jádře (WIN Czech) svůj první webinář s názvem „Je
jaderná elektrárna bezpečný soused?“. Zúčastnilo se ho na čtyřicet zájemců převážně z regionu
Jaderné elektrárny Dukovany. Přes hodinu trvající on-line seminář odpověděl například na
otázky, zda může práce v jaderné elektrárně ovlivnit těhotenství, jak se měří radiační situace v
nejbližších obcích u elektrárny a jaký je rozdíl z pohledu záření na práci radiologického
asistenta v nemocnici a pracovníka jaderné elektrárny.

  

Podnět na uspořádání webináře vzešel z podzimního setkání členek sdružení, s nápadem přišla
starostka obce Rešice a předsedkyně Ekoregionu 5 Petra Jílková. Přednášku připravila Lenka
Thinová, která dlouhá léta vyučuje studenty na Katedře dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze. Zaměřila se na vysvětlení pojmů a druhů
záření, radioaktivitu, bezpečnost jaderných zařízení a využití ionizujícího záření v medicíně a
vědě.      „Radioaktivita je vlastnost jader se samovolně a zcela nezávisle na čemkoliv přeměnit
v jiné jádro, které může být radioaktivní nebo už je stabilní. Hlavními zdroji ozáření jsou přírodní
zdroje, například kosmické záření nebo záření z hornin, 50 % ozáření způsobuje radon v
obydlích. Příspěvek jaderného průmyslu je zanedbatelný,“ uvedla Lenka Thinová.

  

Informační tabule v obcích zaznamenávají hodnoty ionizujícího záření

  

Část prezentace se věnovala způsobům měření radiace. Účastníci webináře viděli na plánku síť
dozimetrů v areálu dukovanské elektrárny. Zajímali se také o to, jak fungují informační tabule na
budovách obecních úřadů v okolí elektrárny. Ty nepřetržitě zobrazují číselnou hodnotu příkonu
prostorového dávkového ekvivalentu. Hodnoty kolem 0,1 µSv/h (mikrosievert/hodinu), které
informační tabule ukazují, odpovídají průměrné hodnotě přírodního pozadí v ČR, které se
pohybuje cca mezi 0,5 a 0,150 µSv/h. Jeden sievert (Sv) je jednotkou tzv. dávkového
ekvivalentu, který zohledňuje biologické účinky různých druhů ionizujícího záření. Pro vyjádření
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roční efektivní dávky se nejčastěji používá jednotka tisíckrát menší – milisievert (mSv).

  

„Díky spolupráci obcí a škol se nám podařilo umístit 280 detektorů pro měření radonu RAMARN
do 140 domácností. Mohli jsme tak významně přispět k datům radonového programu v České
republice,“ informovala o výzkumu Lenka Thinová. Je všeobecně známo, že oblast kolem
Třebíče vykazuje koncentraci radonu, která je ovlivňována geologickým podložím. „Doporučuji
obyvatelům v blízkosti Třebíče si radon nechat v obydlích změřit, v rámci radonového programu
je tato služba zdarma. Informace lze nalézt na internetových stránkách Státního úřadu pro
jadernou bezpečnost a Státního ústavu pro radiační ochranu pod heslem radonový program,“
dodala Lenka Thinová.

  

Na závěr mohli účastníci položit otázky. Zajímali se o proces dozimetrického měření v jaderné
elektrárně. „Setkávám se s různými dotazy od občanů týkajícími se radiace a dozimetrie, proto
jsem ráda, že jsme mohli občanům nabídnout možnost dozvědět se o tom, co je zajímá. Pro mě
osobně to bylo velmi přínosné,“ shrnula starostka obce Rešice Petra Jílková.

  

Woman in Nuclear (WIN) – Ženy pracující v jaderných oborech

  

Sdružuje především ženy působící v oborech jaderné energetiky, ve výzkumu, školství a všude
tam, kde se k mírovým účelům využívá ionizující záření a radionuklidy.

  

Sdružení je součástí mezinárodní organizace WIN Global, v jejímž rámci pracují národní
skupiny ve více než 130 zemích světa, které sdružují desetitisíce odbornic z průmyslu,
výzkumu, lékařství, školství a jiných odvětví.

  

WIN Česká republika je jednou ze sekcí profesní organizace Česká nukleární společnost.
Sdružení vzniklo v roce 2000 na setkání žen uspořádaném v Dukovanech u příležitosti 15 let
provozu Jaderné elektrárny Dukovany. V současné době má 90 členek.

  

Larisa Dubská
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