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Exkurze na školním reaktoru VR-1
Příprava exkurze:
1. Exkurze na reaktoru VR-1 jsou určeny zejména pro studenty středních a vysokých škol.
2. Pro exkurze jsou vyhrazeny některé vybrané pondělky. Dopolední exkurze standardně
začínají v 9.00 a odpolední v13.00 hodin.
3. Termín exkurze si můžete domluvit emailem na adrese: exkurze@reaktorvr1.eu.
Podmínky exkurze:
1. Maximální počet osob (včetně jejich doprovodu) na jeden vstup do haly reaktoru je 30.
2. Vstup může být povolen pouze osobám starším 18 let. V případě osob připravujících se na
budoucí povolání (studenti středních škol) od 16 let.
3. Do haly reaktoru nesmějí vstupovat těhotné ženy.
4. Předem je nutné vyplnit seznam účastníků exkurze
(ke stažení na: http://www.reaktorvr1.eu) a sice tyto údaje:
• Jméno a příjmení
• Číslo občanského průkazu (u cizích státních příslušníků doplnit před číslo dokladu
zkratku státu např. DE, SK apod.)
• Název organizace (nahoře)
• Datum a čas vstupu (nahoře)
• Razítko zaštiťující organizace a podpis zodpovědné osoby (dole)
5. Vyplněný seznam je nezbytné poslat nejméně 2 pracovní dny před datem exkurze
naskenovaný v PDF formátu na email: exkurze@reaktorvr1.eu. Seznam bude tímto pro nás
závazný. Uvedené identifikační údaje musí odpovídat údajům zjištěným při kontrole před
vstupem na pracoviště.
6. Každý účastník je povinen mít u sebe doklad, jehož číslo je uvedeno v zaslaném seznamu.
Před vstupem bude provedena kontrola. Nebudou-li souhlasit údaje kontrolované osoby
s údaji uvedenými na seznamu, nebude tato osoba vpuštěna do prostoru haly reaktoru.
7. Do haly reaktoru je zakázáno vnášet zbraně a výbušniny. Dále je zakázáno v hale reaktoru
jíst, pít a kouřit. Před vstupem bude provedena kontrola detektorem kovů.
8. Do haly reaktoru je návštěvníkům zakázáno vnášet mobilní telefony a jiné technické
prostředky komunikace. Možnost focení pouze se svolením pracovníků reaktoru.
Průběh exkurze:
1. Před vstupem do haly reaktoru budou návštěvníci podrobně poučeni o podmínkách pobytu
v kontrolovaném pásmu a chráněném prostoru reaktoru. Svým podpisem na seznam se
zavážou tyto podmínky dodržovat a současně potvrdí, že na pracoviště reaktoru vstupují
vědomě a dobrovolně.
2. Skupina účastníků exkurze bude vybavena osobními dozimetry (vybraní jedinci).
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3. Exkurze trvá cca 2 hodiny, včetně vstupní a výstupní kontroly.
4. Účastníci exkurze jsou povinni zdržovat se ve skupině a nedotýkat se žádných předmětů
bez souhlasu odpovědného pracovníka reaktoru.
Tyto podmínky jsou platné od 3. ledna 2013
Adresa a spojení:
Adresa:
KJR FJFI ČVUT, V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8
Doprava:
• městkou dopravou: metro C - stanice Nádraží Holešovice a potom autobus č. 201 do
stanice Kuchyňka (zastávka na znamení)
• vlastním autobusem nebo autem: z Holešovic po Argentinské ulici směr most
Barikádníků, z mostu sjet směr ZOO a křižovatku hned pod mostem (cca po 100 m)
přejet rovně k vysoké budově MFF UK

