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Základní úlohou časopisu je přispívat k úrovni kultury jaderné bezpečnosti
Časopis „Bezpečnost jaderné energie/Bezpečnosť jadrovej energie“ je zaměřen na pro-
blematiku:

-   zabezpečování jaderné bezpečnosti a radiační ochrany jaderných zařízení 
a zdrojů záření ve všech fázích jejich přípravy, výstavby a provozu s důrazem na 
ochranu životního prostředí, zdraví profesionálních pracovníků a obyvatelstva,

-   jaderné bezpečnosti a radiační ochrany jaderného palivového cyklu, včetně vý-
konu dozoru nad jadernými materiály,

-   bezpečného zpracování a ukládání radioaktivních odpadů,
-   přirozené a umělé radioaktivity v životním prostředí,
-   dozimetrie záření a usměrňování expozic,
-   teoretické a experimentální výsledky výzkumu v oblasti jaderné techniky, vývoje 

metod, přístrojů a zařízení pro účely mírového využívání jaderné energie.

Časopis Bezpečnost jaderné energie/Bezpečnosť jadrovej energie, evidenční číslo MK ČR E 4671, vydává Státní úřad pro 
jadernou bezpečnost ČR Praha a Úrad jadrového dozoru SR Bratislava v tiskárně Hope PRESS, s.r.o., Cihelní 3356/72, Moravská 
Ostrava, 702 00 Ostrava

Redakce:
Ing. Pavel Kovář (pavel.kovar@sujb.cz), tel.: +420 221 624 614
Ing. Hana Solařová (redakce.bje@sujb.cz)
Za jazykovou správnost anglických textů odpovídá Ing. Petr Adámek, CSc.
Adresa redakce:
Senovážné nám. 9, 110 00 Praha 1, Nové Město, tel. +420 221 624 260, fax +420 221 624 704

Časopis vychází ve dvojčíslech šestkrát ročně, nákladem 600 výtisků, z toho 200 ks je určeno pro SR.

ISSN 1210-7085

Pokyny pro autory

Časopis přijímá k publikaci:
-   původní stati v rozsahu 5 až 15 stran (pouze výjimečně delší), které podléhají lektor-

skému posouzení,

-   původní stručná sdělení v rozsahu 3 až 5 stran,

-   přehledové referáty o stavu aktuální problematiky v rozsahu do 10 stran,

-   stručné zprávy o konferencích, podobných připravovaných nebo provedených akcích, 
popř. o jiných významných událostech.

Příspěvky se publikují v češtině nebo slovenštině, vybrané původní stati je možno publi-
kovat v anglickém, výjimečně francouzském nebo německém jazyce. 

S původní statí je třeba dodat anotaci v jazyku stati (rozsah 5 až 10 řádek) a anglický 
překlad této anotace (včetně anglického názvu). V případě cizojazyčné stati je třeba do-
dat ještě anotaci (s překladem názvu) v češtině nebo slovenštině.

Pod názvem každého příspěvku je třeba uvést jméno a příjmení autora (autorů), úplný 
název jeho pracoviště (jejich pracovišť) a e-mailovou adresu alespoň jednoho z autorů.

K tisku se přijímají pouze rukopisy zpracované v editoru Microsoft Word. 

Tabulky a grafy je možno vytvářet ve tvaru, který editor Word umožňuje, popřípadě je 
dodat zvlášť v Microsoft Excelu. Časopis není vydáván v barevné formě, respektujte 
proto tuto skutečnost při přípravě grafů a tabulek.

Obrázky, pokud nebyly vytvořeny v prostředí Microsoft Office, nemají být součástí doku-
mentu (obr.doc). Původní bitmapové i vektorové obrázky dodávejte samostatně v origi-
nálním běžném grafickém formátu (.jpg, .tif, .eps, .bmp. cdr) s dostatečným rozlišením 
(min. 300 dpi).

Redakce prosí autory, aby korektury vraceli ve vyznačených lhůtách, jinak nelze 
v tisku uplatnit autorské opravy.





























































V jednotlivých číslech časopisu postupně představíme všechny členy redakční rady. Každý z čle-
nů redakční rady se bude věnovat konkrétní oblasti – kapitole časopisu. Postupně také chceme 
představit firmy a společnosti, které se u nás zabývají jadernou energetikou, jednou z prvních 
bude Centrum výzkumu Řež – nový vydavatel časopisu. Zpestřením obsahu časopisu bude jistě 
i plánované ohlédnutí do pětašedesátileté historie jaderné energetiky v našich zemích.

ODBORNÁ ÚROVEŇ ČASOPISU
Časopis je tzv. recenzovaný, vydavatel tedy garantuje jistou odbornou úroveň příspěvků. Vyso-
kou odbornou úroveň a věcnou správnost příspěvků, a tím i odpovídající odbornou úroveň ča-
sopisu bude mít na starosti tým renomovaných odborníků-recenzentů. V časopisu představíme 
i články s obecně technickými informacemi a zajímavosti z jaderné energetiky. Takové články 
recenzované nebudou a  jejich odbornou úroveň, originalitu a věcnou správnost bude garan-
tovat redakční rada. Prostor pro zveřejňování svých prací zde jistě najdou zejména doktorandi 
a mladí výzkumní pracovníci. 

Rádi zveřejníme i příspěvky od našich čtenářů, pokud budou splňovat požadavky na věcnou 
a odbornou úroveň – pokyny pro autory zveřejníme v prvním čísle časopisu. Chtěli bychom 
aktivně zapojit čtenáře tak, aby se časopis stal skutečnou komunikační platformou odborníků 
v oblasti jaderné energie.



POSLÁNÍ 
Poslání časopisu – být odborným periodikem v oblasti jaderné energetiky, jaderné energie, ja-
derné bezpečnosti a radiační ochrany při mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího zá-
ření – zůstává po změně vydavatele a návratu k původnímu názvu prakticky beze změny.

HARMONOGRAM PRO ROK 2020
Časopis bude vydáván čtvrtletně, v tištěné podobě (300 výtisků) a elektronicky 
(jadernaenergie.online).

Ročník 1 (66) 2020

číslo uzávěrka distribuce

1 10. prosince 2019 20. ledna 2020

2 10. března 2020 20. dubna 2020

3 10. června 2020 20. července 2020

4 10. září 2020 19. října 2020

Ročník 2 (67) 2021 1 10. prosince 2020 18. ledna 2021

OBSAHOVÁ NÁPLŇ
V časopisu budou standardní kapitoly věnované následujícím oblastem:
– jaderná bezpečnost a radiační ochrana
– výzkum, vývoj a nové technologie
– provoz a výstavba jaderných zařízení a nakládání s radioaktivními odpady
– neenergetické aplikace jaderné energie, radioizotopů a ionizujícího záření 
– kontrola, dohled a dozor nad jadernou a radiační bezpečností
– vzdělávání, rozvoj, šíření a udržení znalostí
– zajímavosti z domova i ze světa 
– informace o proběhlých a připravovaných konferencích a seminářích  

Jednotlivá čísla časopisu budou tematicky zaměřená na vybrané odborné oblasti. V roce 2020 
se budeme přednostně věnovat následujícím:
– dlouhodobý provoz jaderných zařízení 
– nakládání s radioaktivními odpady včetně použitého jaderného paliva 
– věda a výzkum v jaderné energii
– radiační ochrana a bezpečnost
– nová výstavba

ediční plán 
na rok 2020



Polovina padesátých let minulého století se 
nesla ve  znamení téměř raketového nástu-
pu jaderné energetiky. V  Československu 
byla v  roce 1955 v  rámci University Karlovy 
založena Fakulta technické a  jaderné fyziky 
(později přešla na ČVUT v Praze), ve stejném 
roce byl v Řeži u Prahy založen Ústav jaderné 
fyziky ČSAV (později Ústav jaderného výzku-
mu ČSAV) a také domácí průmysl se začínal 
orientovat na nové odvětví, kterým byla právě 
jaderná energetika. 

Pro šíření informací a  rozšiřování znalostí 
v  této nové oblasti začal vycházet vědecko-
technický časopis, zaměřený na – řečeno do-
bovým slovníkem – rozvoj mírového využití 
energie atomového jádra.  

Časopis nesl jméno „Jaderná energie“, vydá-
val ho Energetický ústav Ministerstva paliv 
a energetiky a sloužil jako studijní pomůcka 
v oboru využití atomové energie pro energe-
tické účely. Jeho základním posláním bylo 
přispívat k  udržení vysoké kultury jaderné 
bezpečnosti v oblasti mírového využívání ja-
derné energie. První číslo časopisu spatřilo 
světlo světa 20. září 1955. 

Jak běžel čas, měnil se s historickými peripe-
tiemi jak název časopisu, tak jeho vydavatel. 
Časopis dnes čtenáři znají pod názvem „Bez-
pečnost jaderné energie/Bezpečnosť jadro-
vej energie“ a od počátku byl recenzovaným 
odborným periodikem. Jeho účel – přinášet 
informace z oblasti jaderné energetiky a vyu-
žívání ionizujícího záření – ale zůstal prakticky 
nezměněn. 

Po  rozdělení Československa od  roku 1993 
časopis vydávaly společně český Státní úřad 
pro jadernou bezpečnost v Praze a slovenský 

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 
v  Bratislavě. V  jejich spolupráci vycházel ča-
sopis až do  července 2019, kdy pomyslnou 
štafetu vydavatelství od  SÚJB převzalo Cen-
trum výzkumu Řež, ÚJD SR pak jako spolu-
vydavatel pokračuje.

Vracíme se k prvotnímu názvu časopisu, roz-
šířenému o  slovenskou část – tedy „Jaderná 
energie/Jadrová energia“. V  edičním plánu 
na  rok 2020 jsou čtyři čísla v  tištěné a elek-
tronické podobě. První číslo časopisu s novým 
názvem a  s  novou grafickou úpravou vyjde 
v  lednu 2020. Časopis bude i  nadále recen-
zovaný, jeho vysokou úroveň chceme udržet 
i v budoucnu. 

Obsah časopisu bude stále zaměřen na pro-
blematiku zajištění všeobecné jaderné 
bezpečnosti a  radiační ochrany s  důrazem 
na  ochranu životního prostředí, zdraví pro-
fesionálních pracovníků a  obyvatelstva. Jeho 
důležitou součástí rovněž zůstane prezentace 
výsledků výzkumu v oblasti jaderné techniky, 
vývoje metod, přístrojů a  zařízení, obsah ča-
sopisu chceme nově rozšířit o oblasti z oboru 
mírového využívání jaderné energie. 

Vydáním tohoto zvláštního – nultého čísla by-
chom rádi čtenářské obci avizovali naše od-
hodlání pokračovat ve vydávání „BJE“ se sta-
ronovým názvem – „Jaderná energie/Jadrová 
energia“.

Přeji všem laskavým čtenářům potěšení 
z  listování historickými stránkami a  těším se 
na další budoucí spolupráci. 
 

Aleš John
předseda redakční rady

editorial 

Ing. Aleš John 

předseda redakční rady



Základní úlohou časopisu „Jaderná energie/Jadrová energia“ je přispívat k úrovni kultury ja-
derné bezpečnosti. Časopis je psaný v českém a slovenském jazyce, vědecké a odborné člán-
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OBSAH ČASOPISU JE ZAMĚŘEN NA:
- jadernou bezpečnost a radiační ochranu 

s důrazem na ochranu životního prostře-
dí, zdraví profesionálních pracovníků 

 a obyvatelstva,
- výzkum, vývoj a nové technologie,
- provoz a výstavbu jaderných elektráren,

- zpracování a ukládání radioaktivních 
 odpadů,
- aplikace radioizotopů a ionizujícího 
 záření,
- aktuální informace z dozorných orgánů,
- vzdělávání a rozvoj know-how.

jaderná energie
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V tomto čísle vám představíme 
novou vizuální podobu časopisu,
který bude pod novým vydavatelem 
a staronovým názvem Jaderná 
energie/Jadrová energia pravidelně 
vycházet každé čtvrtletí v tištěné 
i elektronické podobě. Dále vás 
seznámíme se složením nové 
redakční rady a redakce a nastíníme 
vám obsahovou náplň časopisu 
a harmonogram pro rok 2020.

jadrová 
energia

je


