
Exkurze k jadernému reaktoru v pondělí 2018-11-26T12:30 

Sraz 12:25 v hale u T2, Trója; spolu přejdeme atriem do sousední budovy „Těžké laboratoře“ 

k reaktoru v 1.patře.  

Informace: http://www.reaktor-vr1.cz. Pro vaše pohodlí uvádím základní údaje Prohlídka. Vaše data 

narození znám a doplním do formuláře sám; prosím však poslat emailem číslo OP. 

Pravidla 

Pro vstup na pracoviště platí následující obecně platné pravidla: 

 Vstupovat mohou pouze osoby starší 18 let nebo v případě osob připravujících se na budoucí 

povolání (studenti středních škol) osoby starší 16 let. 

 Maximální počet návštěvníků (včetně jejich doprovodu) na jeden vstup do haly reaktoru je 30 

osob, v případě výuky a cvičení 12 osob. 

 Do haly reaktoru nesmí vstupovat těhotné a kojící ženy. 

 Do haly reaktoru je zakázáno vnášet zbraně a výbušniny. 

 Do haly reaktoru je zakázáno vstupovat pod vlivem alkoholu či omamných a psychotropních 

látek. 

 V hale reaktoru je návštěvníkům zakázáno používat mobilní telefony a jiné technické 

prostředky komunikace. 

 V hale reaktoru je zakázáno jíst, pít a kouřit. 

 Před prvním vstupem je nutné vyplnit Seznam vstupujících osob (viz níže). Seznam se z 

důvodů čitelnosti doporučuje vyplnit na počítači. Nutné je vyplnit název organizace, datum a 

hodinu vstupu/pobytu a dále jména, příjmení, čísla OP/pasů a data narození všech 

vstupujících osob. 

Seznam vstupujících osob ve formátu .odt a .docx. 

 Vyplněný seznam je nezbytné opatřit razítkem pořádající organizace (např. školy) a poslat 

nejméně 2 pracovní dny před datem exkurze následujícím způsobem: vyplněný a 

orazítkovaný seznam oskenujte do formátu pdf, zabalte pod heslem do souboru zip nebo rar a 

odešlete na adresu exkurze@reaktor-vr1.cz (v případě objednávky kurzu na adresu 

vyuka@reaktor-vr1.cz). Heslo k zabalenému souboru pošlete formou sms zprávy na číslo, 

které Vám bude sděleno po potvrzení exkurze. Seznam bude tímto pro nás závazný.  

 Každá vstupující osoba musí předložit ke kontrole doklad jehož číslo je uvedeno v zaslaném 

seznamu. 

 Před vstupem bude provedeno poučení a kontrola. Vstup bude následně povolen pouze 

osobám splňujícím všechny výše uvedené podmínky. 

Ochrana osobních údajů 

 FJFI ČVUT v Praze jako správce a zpracovatel osobních údajů je oprávněn tyto vyžadovat od 

všech osob vstupujících do kontrolovaného pásma a chráněného prostoru školního reaktoru 

VR-1 z důvodu naplnění požadavků zákona č. 263/2016 Sb. (Atomový zákon) a příslušných 

prováděcích vyhlášek Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. 

 Doba uchování osobních údajů je 10 let. 

 Osobní údaje jsou chráněny technickými a organizačními opatřeními FJFI ČVUT v Praze v 

souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů. 

http://www.reaktor-vr1.cz/
http://www.reaktor-vr1.cz/Downloads/VR1_seznam_2018_GDPR2.odt
http://www.reaktor-vr1.cz/Downloads/VR1_seznam_2018_GDPR2.docx
mailto:exkurze@reaktor-vr1.cz
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