Cvičení orgánů krizového řízení a složek Integrovaného
záchranného systému „ZÓNA 2013“

V souladu s Plánem cvičení orgánů krizového řízení
na
léta
2012–2014,
schváleným
usnesením
Bezpečnostní rady státu č. 32 ze dne 20. října 2011,
se uskuteční v roce 2013 cvičení orgánů krizového
řízení vybraných ústředních správních úřadů, Kraje
Vysočina a Jihomoravského kraje pod názvem
„ZÓNA 2013“.
Svým druhem se jedná o vnitrostátní vícestupňové
cvičení
orgánů
krizového
řízení
a
složek
Integrovaného záchranného systému, které se
uskuteční ve dnech 26. března – 28. března 2013.
Naposledy proběhlo cvičení obdobného rozsahu a
zaměření v listopadu 2008.
TÉMA CVIČENÍ
Činnost ústředních správních úřadů, správních úřadů Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje, složek
Integrovaného záchranného systému a dalších subjektů při řešení mimořádné události vzniklé v souvislosti
se simulovanou havárií na Jaderné elektrárně Dukovany (EDU).
TERMÍN PROVEDENÍ CVIČENÍ
26. března – 28. března 2013
CÍL CVIČENÍ
Procvičit:
• činnost organizace havarijní odezvy EDU a komunikačních toků s orgány krizového řízení při vzniku a průběhu
mimořádné události,
• činnost orgánů krizového řízení při přijímání neodkladných ochranných opatření (varování, ukrytí, jódová profylaxe,
evakuace, dekontaminace),
• činnost krizových štábů cvičících krajů a obcí s rozšířenou působností,
• činnost sil a prostředků základních a ostatních složek IZS při plnění záchranných a likvidačních prací.
Prověřit:
• aktuálnost Vnějšího havarijního plánu EDU,
• reálnost systému svolání krizového štábu kraje,
• systém informování veřejnosti po vzniku radiační havárie s doporučením zásad jejího chování.

ŘÍDÍCÍ CVIČENÍ PRO KRAJ VYSOČINA
Hejtman Kraje Vysočina

ÚČASTNÍCI CVIČENÍ V KRAJI VYSOČINA
•
•
•
•
•
•
•
•

Krajský úřad Kraje Vysočina,
Města Třebíč, Moravské Budějovice, Náměšť nad Oslavou, Velké Meziříčí,
obce Dukovany a Rouchovany,
Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina,
Policie ČR - Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina,
Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina,
Armáda ČR,
organizace havarijní odezvy EDU.

PRŮBĚH A MÍSTO CVIČENÍ
Cvičení bude zahájeno v ranních hodinách 26. 3. 2013 na Jaderné elektrárně Dukovany. Při zpracování scénáře s požadovaným
únikem radioaktivních látek do okolí musel být pro potřeby cvičení nadefinován Jadernou elektrárnou Dukovany velmi
nepravděpodobný souběh několika poruch a omezení. V průběhu cvičení bude prověřen systém vyrozumění orgánů krizového
řízení krajů, měst a obcí ve 20-ti km zóně havarijního plánování a operačních středisek integrovaného záchranného systému.
Ve 20-ti km zóně havarijního plánování pro Jadernou elektrárnu Dukovany budou 26. března 2013 v dopoledních hodinách
spuštěny sirény k varování obyvatelstva a dotčení účastníci cvičení zahájí nácvik potřebných ochranných opatření. Z cvičných
důvodů bude spuštěn zkušební nepřerušovaný tón po dobu 140 vteřin, tak jak je obvyklé každou první středu v měsíci.
U obcí Košíkov a Kožichovice budou rozvinuta dekontaminační místa Armády ČR a Hasičského záchranného sboru kraje. Na
stanovených úsecích komunikací bude Policie ČR regulovat dopravu.

