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Abstrakt: 
Cílem certifikované metodiky je popis postupu pro stanovení distribucí dávek v prostorách 
JE a blízkém okolí pro zadané zdrojové členy. Postup je založen na vytvoření modelu 
dispozičního řešení dané JE a výpočtech metodou Monte Carlo pomocí kódů SCALE nebo 
MCNP. Metodika je doplněna o katalog modelových zdrojových členů pro 10 vybraných 
scénářů těžkých havárií VVER 1000 převzatých z výsledků řešení projektu bezpečnostního 
výzkumu VI20172020076 a obsahuje popis postupu aplikace metodiky na zadání 
konkrétního typu JE. Metodika byla testována a ověřena na modelu HVB VVER 1000 a 
obsahuje i příklady výsledků její aplikace na tento typ JE. 
Metodika je primárně určena pro stanovení distribucí dávek ve vybraných prostorách a 
blízkém okolí zadané JE pro scénáře těžkých havárií s únikem radionuklidů do 
kontejnmentu. Je vhodná k uplatnění v oblasti havarijního plánování pro scénáře těžkých 
havárií, plánování prací zasahujícího a monitorujícího personálu z hlediska RO, organizaci 
prací k zmírnění a odstranění následků těžkých havárií, ev. specifikaci auditu a případných 
revizí požadavků na parametry monitorovacích systémů. Pro orgány státní správy a 
státního dozoru představuje nástroj umožňující nezávisle ověřovat funkceschopnost 
havarijních plánů JE a návodů na likvidaci následků havárií s cílem jejich optimalizace. 
Je určena pro pracovníky s přiměřenou kvalifikací a dostupností HW/SW vybavení v oblasti 
potřebných modelových výpočtů. 

Seznam dokumentů: 
1. Metodika Stanovení dávek ve vybraných prostorách a okolí HVB VVER 1000 pro 

scénáře těžkých havárií s únikem radionuklidů do kontejnmentu 
2. Příloha 1: Katalog zdrojových členů pro vybrané scénáře těžkých havárií VVER 1000 
3. Osvědčení o uznání uplatněné certifikované metodiky 
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