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1. Úvodní poznámky 
Německo-česká komise pro jadernou bezpečnost, která byla založena v roce 1990 a je 
společně řízena německým Spolkovým ministerstvem pro životní prostředí, ochranu 
přírody a jadernou bezpečnost (BMU) a českým Státním úřadem pro jadernou 
bezpečnost (SÚJB), se zabývá především otázkami bezpečnosti jaderných elektráren, 
jež se nacházejí v blízkosti německo-české hranice. Mezi tyto elektrárny se řadí např. 
jaderná elektrárny Isar 2 a Temelín 1 (JETE). Německá strana se naléhavě dožadovala 
podrobných informací o bezpečnosti JETE, aby si na základě vybraných 
bezpečnostních oblastí mohla vytvořit vlastní názor na stav bezpečnosti elektrárny.  
Národní a mezinárodní studie provedené na jaderných elektrárnách typu VVER-1000 
poukazují na četné nedostatky a potřebu zdokonalit systémy v mnoha směrech. Hlavní 
všeobecné výsledky těchto analýz týkající se původního návrhu a provozních 
zkušeností s jadernými elektrárnami typu VVER-1000/V-320 (dále jen „standardní JE 
VVER-1000“) byly zveřejněny souhrnně v roce 1996 ve zprávě Mezinárodní agentury 
pro atomovou energii. Pro standardní JE VVER-1000 zde bylo nalezeno 84 
bezpečnostních nedostatků, z nichž 11 patří do kategorie číslo III, která je nejdůležitěší 
z hlediska bezpečnosti. což znamená, že bezpečnostní opatření jsou nedostatečná a 
že je třeba provést přímé zdokonalení systémů. Mezinárodní studie nezjistily žádné 
nedostatky standardní VVER-1000 v kategorii IV, kterou charakterizuje nepřijatelná 
úroveň bezpečnostních opatření a vyžaduje neprodlené odstranění nedostatků.  
BMU zadalo firmě Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) mbH  úkol 
provést aktualizaci všeobecné analýzy stavu bezpečnosti JETE s ohledem na známé 
nedostatky standardní JE VVER-1000  hloubkovou analýzu pěti vybraných oblastí 
bezpečnosti JETE. . Vláda spolkové země Bavorsko objednala současně u stejné 
společnosti hloubkovou analýzu dalších dvou důležitých oblastí bezpečnostni JE . Jak 
na vyžádání BMU, tak i na objednávku bavorské vlády byly provedeny havarijní 
analýzy. Tyto analýzy pokryly sedm z jedenácti důležitých bezpečnostních otázek 
vyjmenovaných ve zprávě MAAE. Cílem těchto hloubkových analýz bylo zjistit, zda 
z pohledu německé strany odstraňují řešení implementovaná v JETE příslušné známé 
nedostatky v dostatečné míře, nebo zda nedostatky přetrvávají, a tudíž musí být 
odstraněny pro dosažení shody s bezpečnostními zájmy Německa a sousedících států.  
Dokumenty potřebné pro bezpečnostní analýzy byly dodány na základě dodatku k 
německo-české smlouvě o výměně informací mezi SÚJB a BMU. 
Zpráva vyjasňující technický stav a analýza společnosti GRS zvažují použité koncepty 
a některá navržená či již dokonce realizovaná opatření. Cílem bylo zjistit, zda a do jaké 
míry přervávají po implementaci změn jakékoliv nedostatky nebo vady v oblasti 
bezpečnosti. Nebyla však GRS analyzována otázka, do jaké míry by mohly být 
poškozeny bezpečnostní komponenty a systémy v případě zemětřesení a zda by 
takový jev mohl způsobit posloupnosti havarijních událostí odlišné od posloupností 
probraných v této zprávě. 
Úkolem společnosti GRS nebylo komentovat proces licencování ani přezkoumávat 
realizaci jednotlivých opatření specifikovanou v rámci českého licenčního řízení nebo 
na úrovni elektrárny. Za průběh licenčního řízení a dohled nad úplným splněním 
licenčních předpokladů zodpovídají výhradně úřady zodpovědné za jadernou 
bezpečnost v České republice. 

Spolkové ministerstvo pro životní prostředí, ochranu přírody a jadernou bezpečnost 
Říjen 2000 
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2. Část 1  

Souhrn výsledků hloubkové analýzy vybraných bezpečnostních 
otázek JETE provedené společností GRS 
 Zvážení informací dostupných k 5. září 2000  
BMU a BStMLU stanovily, aby společnost GRS pokračovala v analýzách provedených 
do roku 1999 v oblasti bezpečnosti JETE. Důvodem bylo, že informace dostupné v té 
době neumožňovaly kompletní vyjasnění  stavu bezpečnosti.  
BMU objednala u společnosti GRS provedení následujících úkolů: 
• Podrobné vyhodnocení informací specifických pro JETE, především systémů, které 

se odchylují od standardního návrhu VVER-1000/V-320.  
• Hloubková analýza citlivých bezpečnostních otázek . 
• Vyhodnocení stavu bezpečnostni JE na základě hloubkových bezpečnostních 

analýz bezpečnostních okruhů, které jsou považovány za relevantní. 
• V případě potřeby návrh doporučení pro další zvýšení jaderné bezpečnosti. 
BStMLU objednala u společnosti GRS provedení hloubkové analýzy dalších citlivých 
bezpečnostních otázek.  
Zadání BMU se skládá ze dvou pracovních okruhů: 
V rámci pracovního okruhu číslo 1 je třeba vyjasnit neprobrané bezpečnostní oblasti a 
případně identifikovat jakékoliv další bezpečnostní nedostatky nebo nevyhovující 
aspekty bezpečnosti. Na těchto úkolech se stále pracuje a budou dokončeny do konce 
roku 2000. Tyto pracovní činnosti staví na studiích, které již GRS a jiné společnosti 
provedly v souvislosti s JETE a ostatními elektrárnami typu VVER-1000. 
V předběžných analýzách společnosti GRS byly vyjmenovány některé citlivé oblasti 
bezpečnostn  standardní JE  VVER-1000, které kde se objevují nebo mohou objevit 
větší odchylky od bezpečnostních požadavků německých předpisů. Tyto citlivé oblasti 
bezpečnosti JE (pracovní okruh 2) již byly mezitím pro JETE podrobně analyzovány. 
Do této sady, včetně již dokončené práce zadané BStMLU, patří:  
• vlivy upraveného návrhu zóny na chování reaktoru při zatížení (kompatibilita 

s konceptem řízení elektrárny jako celku), 
• rozhraní mezi digitálním bezpečnostním systémem kontroly a řízení (SKŘ) a 

technologicky zaměřenou částí elektrárny jakožto i posouzení rozhraní mezi SKŘ 
společnosti Westinghouse a ruským systémem SKŘ,  

• metoda monitorující křehnutí (v důsledku ozařování neutrony) svarů a základího 
materiálu tlakové nádoby reaktoru,  

• opatření na ochranu proti následným škodám v případě roztržení typu 2A hlavního 
parního potrubí v patře 28,8 m   

• zvládnutí „malých“ havárií se ztrátou chladiva (LOCA) včetně úniků z primárního do 
sekundárního okruhu zejména:  
• úplnost  havarijních analýz vzhledem k spektru událostí, které mají být vzatu do 

úvahy 
• kvality havarijních analýz týkajících se malých havárií LOCA včetně úniků 

z primárního do sekundárního okruhu (prasknutí jedné nebo více trubek 
parogenerátoru) 

• kvalifikace a spolehlivost systémů a opatření k  řízení malých havárií typu 
LOCA zahrnujících prasknutí jedné nebo více trubek parogenerátoru  

• zajištění pevnosti kontejnmentu pomocí prevence ztráty předpětí předpjatích kabelů 
nebo jejich selhání a testování úniků z kontenmentu,  
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• ochranu elektrárny proti vnějším vlivům jako je pád letadla nebo výbuch v blízkosti 
JE 

Pro každý okruh uvádějí podrobné zprávy společnosti GRS vyjasněný technický stav a 
kritéria použitá pro posouzení. Tato kritéria jsou obecně založena na bezpečnostních 
požadavcích současných německých jaderných předpisů nezávislých na návrhu 
elektrárny a standardu a praxi dozoru, které musí být splněny s ohledem na různé 
úrovně konceptu bezpečnosti do hloubky. Koncept bezpečnosti používaný v Německu 
je stručně popsán v dokumentu „Zpráva vlády Spolkové republiky Německo  v rámci 
Dohody o jaderné bezpečnosti pro první hodnotící setkání v dubnu 1999“ o plnění 
závazků Dohody o jaderné bezpečnosti. V  případě že  německé bezpečnostní 
požadavky nebyly splněny bylo analyzováno zdali v důsledku této odchylky skutečně 
existuje nedostatek bezpečnosti a zda je tento nedostatek napraven či zda je 
plánováno jeho napravení pomocí kompenzujících opatření. Jako doplňující normativní 
materiály byly v těchto analýzách vzaty v úvahu mezinárodní bezpečností praxe, 
směrnice amerického Úřadu jaderného dozoru, Mezinárodní agentury pro atomovou 
energii (MAAE), International Electric Commission (IEC) a Mezinárodní komise pro 
ochranu před zářením (ICRP). Za daných okolností vybralo BMU tento postup pro 
posouzení, neboť současná mezinárodní úroveň vědeckých poznatků a technologií 
není přesvědčivě a plně zdokumentována. 
Společnost GRS zvolila firmy Prof. Eibl+Partner GBR pro posouzení pevnosti 
kontejmentu a firmu ISTec pro posouzení rozhraní digitálního systému kontroly a 
řízení.  
V období mezi prosincem 1999 a červnem 2000 byly dokumenty a informace 
přezkoumané a schválené SÚJB předány k analýzám nebo byly alespoň zpřístupněny. 
Většinu z těchto dokumentů tvořily výňatky z aktualizované Bezpečnostní zprávy 
určené pro předprovozní etapu (Předprovozní bezpečnostní zpráva) a další písemné 
dokumenty a odpovědi na otázky kladené společností GRS. Většina otázek týkajících 
se těchto dokumentů byla vyjasněna v rámci pracovních setkáních odborníků.  
Hloubka a postupy při posuzování společností GRS byly určovány spoluprací s českým 
úřadem a mírou podrobnosti poskytnutých informací. Nebylo možné dosáhnout stejnou 
úroveň hloubky analýzy jako v případě licenčních řízení v Německu a nebylo to ani 
úmyslem.  
Z pohledu společnosti GRS byly poskytnuté dokumenty a informace relevantní pro 
vyjasnění technického stavu postačující až na některé výjimečné případy, které jsou 
vyznačeny v textu.  
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Posuzování provedené společností GRS vedlo k následujícím závěrům: 
 
Posouzení vlivů upraveného návrhu zóny na chování reaktoru ve výkonových 
stavech  
Provozní zkušenosti a analýzy bezpečnosti odhalily u standardní JE VVER-1000 
následující nedostatky v návrhu zóny:  
• Nedostatečná účinnost řízení rozložení výkonu v zóně je v případě xenonových 

oscilací. 
• Nízká tuhost palivových souborů pro odolnost vůči deformacím, jejímž důsledkem 

je prodloužení doby pádu regulačních orgánů.   
• Nedostatečná účinnost svazků regulačních tyčí pro odstavení reaktoru v některých 

stavech.  
Návrh zóny v JETE byl na základě požadavku SÚJB upraven tak, aby byly tyto 
nedostatky odstraněny.  
Posouzení provedené společností GRS na upraveném návrhu zóny vedlo 
k následujícím závěrům: 
• Změna chování na výkonu  

Požadavky německých předpisů pro bezpečností úrovně 1 až 4 jsou splněny. 
Způsob řízení rozložení výkonu pro aktivní zónu odpovídá způsobu používaném 
v elektrárnách typu Westinghouse. Rozhodujícím parametrem je udržování 
konstantního axiálního ofsetu. Tudíž mohou být vyloučeny větší asymetrie 
v axiálním rozložení hustoty výkonu. Vlivy teplotní zpětné vazby paliva na reaktivitu 
jsou záporné, což je pro palivo lehkovodního reaktoru normální. Teplotní koeficient 
reaktivity moderátoru v horkém stavu při nulovém výkonu je nekladný, tj. je záporný 
pro všechny stavy reaktoru. To znamená, že jsou splněny požadavky na 
dostatečně zápornou zpětnou vazbu reaktivity v případě prudkého nárůstu výkonu 
a tedy chování aktivní zóny je inherentně bezpečné.  

• Palivové soubory a návrh zóny  
Rozbory provedené v této oblasti ukázaly, že palivové soubory a návrh zóny splňují 
bezpečnostní požadavky německých předpisů, které jsou nezávislé na návrhu 
reaktoru. Technický návrh palivových souborů a zóny staví zejména na koncepcích 
běžně užívaných společností Westinghouse a na jejích provozních zkušenostech. 
To znamená, že jsou odstraněny známé nedostatky palivových souborů a návrhu 
zóny standardní JE VVER-1000.  

 
Posouzení rozhraní digitálního bezpečnostního systému měření a řízení (SKŘ)  
Neuspokojivá spolehlivost bezpečnostního systému měření a řízení představovala 
jeden z nedostatků standardní JE VVER-1000. Z tohoto důvodu byl původní 
bezpečnostní SKŘ v JETE plně nahrazen digitálním SKŘ společnosti Westinghouse. 
Bezpečnostní SKŘ je aktivován v případě abnormálního provozu, projektové havárie a 
nadprojektové havárie. Bezpečnostní SKŘ musí tudíž být navržen v souladu 
s požadavky bezpečnostních úrovní 2, 3 a 4 koncepce hloubkové ochrany. Rozbor se 
zabýval následujícími aspekty digitálního SKŘ JETE: 
• redundancí a diverzifikací bezpečnostního SKŘ, 
• rozhraními s částmi SKŘ, které byly vyrobeny v Rusku, 
• rozhraními SKŘ s ovládanými technologickými komponentami, a 
• rozhraními se systémem elektrického napájení. 
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V oblastech, které mají dopad na bezpečnost, nejsou použity žádné části SKŘ 
vyrobené v Rusku. Nevyskytují se tedy žádné problémy týkající se rozhraní s těmito 
SKŘ.  
Základní koncepce projektu i rozhraní bezpečnostního SKŘ splňují bezpečnostní 
požadavky současných německých předpisů. Byly zjištěny následující odchylky: 
• Ve velmi ojedinělých případech nelze prokázat, že systém ochrany reaktoru 

(iniciující rychlé odstavení reaktoru a řídící bezpečnostní technologické systémy) je 
odolný vůči kombinaci náhodné poruchy a údržbové odstávky určitých částí tohoto 
bezpečnostního systému. Podle německých předpisů musí být tyto kombinace 
poruch a odstávek ošetřeny v projektu systému ochrany reaktoru nezávisle na 
frekvenci jejich výskytu. 
MAAE také doporučuje splnění výše zmíněného požadavku, avšak jeho omezené 
plnění v závislosti na frekvenci výskytu diskutovaných situací je v souladu s praxí 
US NRC. 

• V oblastech systému sběru naměřených dat a logiky postupného zatěžování 
dieselagregátu pro napájení systému ochrany reaktoru (NPL), které jsou součástmi 
systému aktivní bezpečnosti, neexistuje diverzita zařízení. Podle německých 
předpisů musí návrh systému ochrany reaktoru zajistit prevenci systematických 
poruch. 
Rovněž MAAE doporučuje diverzitu v oblasti bezpečnostního SKŘ jako způsob 
prevence systematických poruch. 

• Kapacita baterií nesplňuje minimální dobu vybití 2 hodiny požadovanou německými 
předpisy. Ačkoliv z mezinárodních předpisů nevyplývá žádný požadavek na 
zvýšení kapacity baterií, doporučuje se přezkoumat, zda ji nelze zvýšit, a to 
zejména proto, aby bylo dosaženo větší pružnosti řízení během havárií.1  

Ostatní poskytnuté informace a dokumenty dovolují prohlásit, že aplikované projekční 
principy a implementovaná opatření na zajištění kvality vztahující se k projektu rozhraní 
digitálního bezpečnostního SKŘ JETE jsou vhodná.  
 
Posouzení metody sledování postupného křehnutí materiálu v důsledku ozáření 
neutrony  
V důsledku návrhu VVER-1000/V-320 vykazuje materiál tupého svaru prstence tlakové 
nádoby reaktoru v oblasti aktivní zóny zvýšenou náchylnost ke křehnutí, které je  
způsobeno ozářením materiálu svaru neutrony . Příčinou tohoto jevu je zvýšený obsah 
niklu v materiálu svaru a vysoký  tok neutronů na materiál svaru vzhledem k  navržené 
úzké vodní mezeře mezi aktivní zónou a stěnou tlakové nádoby reaktoru.  
Dřívější rozbory bezpečnosti elektráren typu VVER-1000 poukázaly na nedostatečnost 
databáze, která by umožnila predikovat křehnutí a  chybějící reprezentativnost 
programu svědečných vzorků s ohledem na neutronový tok a teplotu ozáření.  
Změny vlastností materiálů tlakové nádoby reaktoru způsobené neutronovým zářením 
je třeba vzít v úvahu při průkazu integrity tlakové nádoby, které se musí  provádět  
podle požadavků na všech bezpečnostních úrovních.  
V této oblasti požadují německé předpisy a praxe splnění následujících podmínek:  
• celková neutronová fluence (tok), které jsou materiály vystavoveny musí být za 

celou dobu životnosti < 1019 cm-2 (energie ≥ 1 MeV), 
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• s ohledem na očekávané změny vlastností materiálu musí být zajištěna během celé 
doby životnosti houževnatost materiálu , 

• musí být zajištěn program svědečných vzorků pro předběžné zkoumání jakýchkoliv 
změn vlastností materiálu. 

JETE nesplňuje požadavky na omezení úrovně toku v rozsahu stanoveném 
německými předpisy. Na rozdíl od německých předpisů ostatní předpisy tyto 
požadavky na omezení úrovně toku  neobsahují.   
Pro určení vlivu neutronového záření na materiál až do plánovaného konce provozu byl 
v JETE proveden speciální ozařovací program pokrývající podmínku na úroveň toku na 
konci životnosti. Z pohledu společnosti GRS výsledky uvedené v předprovozní 
bezpečnostní zprávě ukazují, že pro křehnutí materiálu svaru v oblasti aktivní zóny se 
teplota nulové houževnatosti bude pohybovat pod 100 °C pro vypočtené fluence po 40 
letech provozu. Avšak vzhledem k tomu, že různé organizace získaly velmi odlišné 
výsledky při použití stejných materiálů za někdy částečně odlišných podmínek 
ozařování, nelze z pohledu GRS s konečnou platností posoudit nejistotu s ohledem na 
očekávané změny materiálu. Proto má kontrolní program provedený v JETE zvláštní 
bezpečnostní závažnost.  
Modifikované uspořádání vzorků svědečného programu vzhledem k jejich umístění 
uvnitř nádoby zajišťuje reprezentativnost podmínek ozáření a teploty vzhledem 
k podmínkám u stěny tlakové nádoby reaktoru. V JETE byl tudíž odstraněn  generický 
nedostatek standardních JE VVER-1000. Materiály použité jako kontrolní vzorky dobře 
reprezentují materiál nádoby. Počet vzorků je postačující pro měření změn 
s dostatečnou přesností. Zvolený koeficient urychlení (lead factor)  je v souladu 
s běžnou praxí v západních zemích malý,  což umožňuje snížení nejistot  v důsledku 
různých fluktuací  toku.   
 
Posouzení opatření na ochranu proti následným škodám v případě roztržení typu 
2A hlavního parního potrubí ve výšce 28,8 m  
Bezpečnostní systémy hlavního parního potrubí  (pojistné ventily,  přepouštěcí stanice 
do atmosféry - PSA, hlavní parní uzávěr) jsou umístěny společně s hlavním parním 
potrubím a potrubím pro napájecí vodu v místnosti mimo kontejment (ve výšce 28,8 m), 
aniž by byly nějak fyzicky odděleny. V případě roztržení potrubí by mohlo dojít 
k následnému poškození přilehlých prvků nebo systémů důležitých z hlediska 
bezpečnosti, což by mohlo  iniciovat nadprojektovou sekvenci havarií. Tento fakt byl 
v předchozích bezpečnostních prověrkách (např. také MAAE) považován za 
nedostatek (např. ohrožení integrity bezpečnostních prvků) a byla doporučena opatření 
k nápravě.  
Na základě německých předpisů i praxe lze dojít k závěru, že pro ochranu proti 
druhotným poškozením způsobeným po roztržení potrubí je třeba realizovat následující 
dvě opatření. Jedním je omezení poruch příslušného potrubí omezením příčného 
průřezu ve fázi výtoku , přičemž v takovém případě již není třeba zvažovat následné 
škody vzniklé švihem potrubí. Druhé opatření spočívá ve fyzickém oddělení potrubí tak, 
aby porucha potrubí nemohla způsobit poškození ostatních systémů.  
Vzhledem k návrhu a celkovému rozložení a vedení potrubí není možné za daných 
podmínek taková opatření v JETE realizovat, a tudíž příslušné požadavky současných 
německých předpisů nejsou splněny.  
V JETE byly instalovány omezovače švihu na potrubí tak, jak jsou dle mezinárodní 
praxe částečně instalovány i v jiných elektrárnách. Jejich návrh splňuje bezpečnostní 
požadavky předpisů ve Spojených státech, což bylo jedním z požadavků SÚJB. V 
rámci českého licenčního řízení byla na základě napěťových kritérií   určena místa 
potenciálního roztržení potrubí , která byla následně zabezpečena pomocí omezovačů 
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švihu na potrubí takovým způsobem, aby roztržení  potrubí v těchto místech nemohlo 
způsobit následné poškození ostatních komponent ovlivňujících bezpečnost. Rozbory 
společnosti GRS prokázaly, že metodický postup použitý k nalezení zmiňovaných  míst 
roztržení a i další parametry (např. typ, místo a doba roztržení) odpovídají současným 
předpisům Spojených států, které jsou na rozdíl od německého standardu aplikovány 
také v ostatních západních zemích.  
Ochranná opatření proti následnému poškození v případě  postulovaných úniků  nebo 
roztržení hlavního parního potrubí a potrubí pro napájecí vodu jsou posuzovány 
společností GRS především z hlediska požadavků 3. bezpečnostní úrovně. Společnost 
GRS nebyla schopna na základě dostupných dokumentů odhadnout, do jaké míry jsou 
realizovaná opatření postačující, aby zabránila následnému poškození. Společnost 
GRS však považuje spektrum uvažovaných poruch a následných škod za příliš 
omezené, a tudíž řešení návrhu není dostatečně robustní. I přesto, že jsou svary mezi 
podpůrnými deskami a tlakuodolnou stěnou potrubí v souladu s bezpečnostními 
standardy různých zemí, společnost GRS nepovažuje takové řešení daných problémů 
za nejdokonalejší. 
 
Zvládání malých havárií se ztrátou chladiva včetně úniků z primárního  do 
sekundárního okruhu 
Skutečnost, že otázka jak lze bezpečně zvládnout malé havárie se ztrátou chladiva má 
zvláštní závažnost, prokázaly již předběžné průzkumy, týkající se standardní JE 
s VVER-1000. Detailně musí být analyzováno porušení trubky parogenerátoru a 
poruchy na vnitřní straně parogenerátoru (též omezený zdvih víka parogenerátoru; 
SGIMF – Steam Generator  Internal Manifold Failure) se zahrnutím funkce parních 
pojistných a bezpečnostních ventilů. 
Pro tento druh havárií se ztrátou chladiva zahrnující úniky z hlavního do sekundárního 
okruhu musí být přidružený únik radioaktivních látek do okolí v radiologicky přijatelných 
mezích. 
Zvládnutí malých havárií se ztrátou chladiva (LOCA) a úniků nikoliv do kontejnmentu, 
nýbrž do sekundárního okruhu, bylo vyhodnoceno z níže uvedených hledisek. Při 
klasifikaci těchto hloubkově analyzovaných nehod byla revidována úplnost celkového 
seznamu nehod. Vyhodnocení přineslo následující, níže shrnuté výsledky. 
 
- Úplnost seznamu havárií 

S ohledem na rozsah a systematickou strukturu došlo ke značnému zlepšení ve 
srovnání s původním seznamem havárií pro standardní JE VVER 1000/V-320. 
Seznam havárií pro jadernou elektrárnu Temelín se velmi úzce orientuje na 
předpisy Americké komise pro řízení jaderné oblasti (USNRC – US Nuclear 
Regulatory Commission) a bere v úvahu přidání nehody specifické pro VVER-1000 
“Porucha na vnitřní straně parogenerátoru ”, která dříve nebyla považována za  
projektovou havárii reaktoru VVER-1000. 
Výběr projektových havárií – bezpečnostní úroveň 3 – odpovídá licenčním 
požadavkům, které jsou postulovány i pro moderní německé elektrárny. Předložené 
hloubkově analyzované havárie byly organizací GRS vyhodnoceny v souladu s 
požadavky bezpečnostní úrovně 3. Při pravidelných bezpečnostních revizích 
německých jaderných elektráren je běžnou praxí analyzovat též všechny události, 
ke kterým může dojít během odstavení. Tyto události nebyly   pro JETE 
analyzovány v rámci dostupné Bezpečnostní zprávy  (kap. 15), ale podle vyjádření 
elektrárny jsou součástí jiných šetření a obzvláště pak výcvikového  programu. 
Organizace GRS šetřila rozsah a metodologii symptomově orientovaných postupů 
pokrytých výcvikovým programem pro zvládání takovýchto událostí. 
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- Kvalita havarijních analýz  

Součásti postupů, používaných elektrárnou jako východisko pro havarijní analýzy, 
revidovala společnost GRS náhodně. Postup je v souladu s předpisy USA včetně 
aplikovaných počítačových kódů a jejich ověřování (validace), dat elektrárny, 
konzervativnosti počátečních a okrajových podmínek a aplikovaných modelů, 
analýzy citlivosti, týkající se nejhorších případů, zajištění jakosti a dokumentace. 
Postupy, až na jedinou výjimku, odpovídají německým předpisům. Tuto výjimku 
představuje nepřítomnost  kombinace jednoduché poruchy s odstávkou na údržbu, 
což je v bezpečnostním systému 3 x 100 % relevantní pouze v několika případech . 
Podobné výjimky však existují i v německé licenční praxi, stejně tak i  v dalších 
západních zemích. 
Ze strany Českého státního dozoru a jím autorizované organizace pro technickou 
bezpečnost byly provedeny nezávislé konzervativní výpočty v rámci auditu (spolu 
s odborníky americké US NRC), které potvrdily bezpečnostní rezervy naznačené 
vlastními výpočty dodavatele. Toto je v souladu s německou licenční praxí a musí 
být hodnoceno pozitivně. 
V souvislosti s analýzou úniků z hlavního do sekundárního okruhu, s cílem zabránit 
přeplnění a udržení integrity zóny reaktoru, bylo prokázáno dodržení limitů pomocí 
předpokladu, že v případě selhání (neotevření) hlavního parního pojistného ventilu 
splní hlavní parní pojistné a bezpečnostní ventily svoji funkci i v případě 
dynamického zatížení směsí páry a vody. V souvislosti s těmito předpoklady však 
neexistují žádné  průkazy bezpečnosti specifické pro tuto elektrárnu2. Kromě toho 
se také nepočítalo s případem, kdy by došlo k nežádoucímu zablokování jednoho 
z těchto ventilů v otevřené pozici. Toto nebylo zdůvodněno buď vůbec, nebo pouze 
bez průkazu na pravděpodobnostní úrovni, což není v souladu s deterministickými 
požadavky pro analýzu projektových havárií. 
 

- Vhodnost a spolehlivost systémů a měření 
V oblasti úniků z primárního do sekundárního okruhu bylo dosaženo podstatných 
zlepšení, která byla provedena jak pro   snížení frekvence výskytů těchto úniků, tak 
pro zlepšení včasného rozpoznání příznaků a skutečného poškození. 
Co se týká souladu s  cíli, souvisejícími s ochranou reaktoru, platí pro havárie 
následující vyhodnocení: 

• Odstavení a udržení podkritičnosti: 
Existují dva nezávislé systémy odstavení. Koncepce odstavení je v souladu 
s požadavky německých předpisů. 

• Chlazení paliva:  
Průzkumy GRS prokázaly, že s ohledem na plnění projektově nezávislých 
požadavků podle německých předpisů pro udržování dostatečné zásoby chladiva 
a pro odvádění zbytkového tepla se níže zmíněné systémy odlišují od 
technických řešení používaných v Německu: 

- Opatření proti blokování jímky; 
- Izolační systémy ve vstřikovacích liniích systému havarijního dochlazování 

aktivní zóny. 
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Vhodnost a spolehlivost těchto opatření a systémů nebyly společností GRS 
v rámci uváděné analýzy zkoumány. Jak již bylo řečeno v souvislosti 
s havarijními analýzami, je třeba na úrovni jaderné elektrárny prokázat, že je 
zajištěno řádné fungování hlavních parních pojistných a bezpečnostních ventilů 
pro zvládnutí určitých havárií s úniky v případě proniknutí vody nebo po něm.  
V souvislosti se systémy kontroly a řízení, a relevantními systémy  a opatřeními 
pro zvládnutí úniků z primárního do sekundárního okruhu, nebyly jinak zjištěny 
žádné odchylky od projektově nezávislých požadavků  německých předpisů. 

• Uzavření radioaktivních materiálů : 
Některá jednotlivá technická řešení, týkající se uzavření radioaktivních materiálů, 
se od německé licenční praxe liší. Mezi takové případy patří nepřítomnost 
vloženého chladícího systému mezi jadernou částí a systémem technické vody. 
Podle německých předpisů toto může být tolerováno pouze v případě, že jsou 
provedena opatření týkající se zvýšení jakosti a kontroly (dozoru). Organizace 
GRS nezjišťovala, do jaké míry toto platí pro JETE. 

V ostatních oblastech jsou poskytovaná opatření a systémy s ohledem na jejich projekt 
vhodné. V případě průniku vody platí pro řádné fungování hlavních parních pojistných 
a bezpečnostních ventilů výše uvedené. 
 
Radiologické následky  

Radiační úrovně ozáření – vypočítané v Bezpečnostní zprávě  společností 
Westinghouse podle postupů popsaných US NRC – pro uvažované projektové 
havárie jsou v mezích (akceptačních) kritérií přijatelnosti USNRC a splňují základní 
licenční požadavky Českého  dozoru. Formální srovnání výsledků výpočtů spol. 
Westinghouse  s limity havarijního plánování podle oddílu 25 odstavce 3 
prokazuje, že v blízkosti  150 mSv je překročen limit pro ozáření štítné žlázy. Zde 
je však nutné brat v úvahu fakt, že výpočtové základy havarijní analýzy společnosti 
Westinghouse jsou podstatně odlišné od německých východisek pro výpočet 
nehod v metodice i v cílech, což vede k tomu, že výše zmíněné srovnání může 
sloužit pouze pro orientaci. Dále je třeba brát na vědomí, že metodika 
Bezpečnostní zprávy  určuje zdrojový člen ve srovnání s německými předpisy 
velmi pesimisticky. Při aplikaci realističtějších předpokladů – jako v případě těch, 
které se používají v německé licenční praxi – by odhad GRS pomocí expertního 
odhadu (engineering judgement), např. s ohledem na únik jódu, dosáhl 
jednoznačně nižších  radiačních úrovní ozáření. 
Odhady se zdrojovým členem použitým společností Westinghouse ukazují, že 
v bodě, kde bude překročena česko-německá hranice ve vzdálenosti 60 km od 
elektrárny, leží dávkový ekvivalent jasně pod limitem 150 mSv pro ozáření štítné 
žlázy a limitem 50 mSv pro efektivní dávku. 

 
Zajištění pevnost kontejnmentu v souvislosti s nehodami a zkouškami integrity. 
Dříve docházelo u kontejnmentů reaktorů VVER 1000 ke ztrátě předpětí.  Při 
následném dopnutí dotčených předpínacích kabelů jich několik selhalo. Pro 
zabezpečení kapacity předpětí kontejmentu za havarijních podmínek jsou třeba 
měření, která zabraňují ztrátám předpětí a predikují hodnotu  předpínacich sil. 

 
Rozsah vyhodnocení byl omezen na splnění požadavků souvisejících s projektovými 
haváriemi (bezpečnostní úroveň 3). 
• Kapacita pevnosti kontejmentu  
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Podmínkou pro zajištění kapacita pevnosti kontejnmentu  je předejít ztrátě napětí 
v předpínacích kabelech nebo jejich prasknutí. Stavební konstrukce, které se 
podílejí na zajištění pevnosti kontejnmentu jsou v souladu s německými předpisy. 
Pro odstranění známým nedostatkům předpínacího systému byla pro předepjatý 
betonový kontejnment provedena technologická modifikace a dostatečně 
implementován program zajištění jakosti. Instalací dalšího měřícího systému jsou 
prováděna preventivní měření umožňující dostatečně monitorovat  stav předepnutí. 
Kapacita pevnosti kontejnmentu je tímto zajištěna. 
Zkouška integrity kontejnmentu. 
V souladu s požadavky předpisů USA byla úspěšně provedena zkouška integrity 
(velikosti úniku). Metodologie zkoušky integrity (velikosti úniku) je také srovnatelná 
s požadavky německých předpisů. Naměřená hodnota velikosti úniku při přetlaku 
400 kPa je velmi nízká (0.04% / 24 h). Tím je prokázán vysoký stupeň integrity 
(těsnosti) kontejnmentu v případě maximální projektové nehody. Nízká hodnota 
velikosti úniku splňuje požadavky německých předpisů. 

 
Ochrana elektrárny v případě vnějších vlivů: havárie letadla a výbuch v blízkosti 
JE 
• Havárie letadla  

Frekvence výskytu havárie letadla uvedená elektrárnou pro oblast JETE je 
podstatně nižší než frekvence předpokládaná v licenční praxi při navrhování 
novějších německých jaderných elektráren. 
V řešení ochrany JETE proti dopadu havárie letadla se počítalo s nižšími 
předpoklady zátěže než je uváděno německými požadavky. Analýzy v souvislosti s 
německými požadavky pro referenční zátěžový případ “havárie letadla” v souladu s 
bezpečnostní úrovní 4 prokázaly, že struktura kontejmentu je schopna vydržet tato 
zatížení. 

• Výbuchy  
V bližším okolí elektrárny neexistují žádné systémy nebo zařízení, které by  mohly 
ohrozit bezpečnost elektrárny s výjimkou tří plynových potrubí. Na požadavek 
licenčního úřadu uchazeč pomocí bezpečnostní analýzy prokázal, že i s 
pesimistickými předpoklady úniku plynu nevzniknou žádné vlivy týkající se 
bezpečnosti. Jako základní požadavek pro český licenční proces byly použity 
německé požadavky pro případ „tlakové vlny exploze“, který podle německých 
předpisů spadá do bezpečnostní úrovně 4; bezpečnostní hodnocení samotné 
nebylo  společností GRS revidováno. 

 

Shrnující vyhodnocení 
Z pohledu GRS prokázala analýza sedmi vybraných oblastí bezpečnosti – které byly 
provedeny na základě dokumentů a informací poskytnutých SÚJB s omezeními 
uvedenými na začátku – že neprojektové bezpečnostní požadavky německých 
předpisů a standardů jsou převážně splněny koncepcí a bezpečnostními opatřeními 
poskytovanými JETE pro zamezení standardním nedostatkům známým pro standardní 
JE VVER-1000. U identifikovaných nedostatků jsou ve většině případů dodrženy 
směrnice západních zemí a obzvláště pak směrnice Amerického úřadu pro jadernou 
bezpečnost v souladu s požadavky licenčních autorit a podle aplikačních dokumentů 
předložených uchazečem.  
Zbývající tři body podle současných informací a názoru nabytém GRS mají důležitý 
bezpečnostní význam. Patří sem: 
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• Spolehlivost  funkceschopnosti hlavních parních  pojistných ventilů a přepouštěcí 
stanice do atmosféry v případě zatížení směsí páry a vody; 

• Bezpečnostní význam rozšířených předpokladů o prasknutí pro hlavní systém páry 
a potrubí napájecí vody na úrovni 28.8 m a ještě širšího spektra možných důsledků 
škody; 

• Význam rychlosti vybití kapacity baterií obzvlášť s ohledem na flexibilitu opatření 
havarijního řízení. 

Dále je nutné vyjasnit otázky uvedené v příloze, které se týkají provedení 
bezpečnostních průkazů. 

 

Část 2  

Dodatek ke shrnutí výsledků hloubkové analýzy organizace 
GRS vybraných bezpečnostních otázek týkajících se JETE s 
ohledem na informace poskytnuté SÚJB 5 . září a 21. září 2000  
Dne 5. srpna 2000 proběhla bilaterální česko-německá schůzka mezi organizacemi 
BMU/BStMLU a SÚJB, kde byly vysvětleny výsledky vyhodnocení GRS a byly 
projednány 3 otevřené body a 12 otázek vyžadujících vysvětlení. Před schůzkou již 
SÚJB předložil písemné komentáře jako odpověď na otevřené body a otázky, které 
vyžadují objasnění. Výsledkem schůzky byla dohoda, že SÚJB předá GRS dodatečné 
komentáře vyplývající z technické diskuse. Stávající odpovědi a komentáře budou 
přiloženy v technické části zprávy GRS. 
Na základě těchto ujištění a dalších písemných informací předložených do 21. září 
2000 jsou GRS předloženy prohlášení týkající se tří “otevřených bodů” takto: 
Spolehlivost funkceschopnosti hlavních parních pojistných ventilů a přepouštěcí 
stanice do atmosféry (PSA) v případě zatížení směsí vody a páry  
SÚJB konstatuje, že výsledky týkající se přepouštěcí stanice do atmosféry, která byla  
testována francouzskou organizací Cumulus se vztahují i na  PSA používané v JETE. 
Testované PSA nevykazují žádné odchylky s ohledem na jejich funkční provozní režim 
a materiály použité ve srovnání s ventily použitými v JETE. Rozdíly se vyskytují pouze 
u geometrických dimenzí (menší rozměr).  
SÚJB také uvedl, že výsledky zkoušek  pojistných ventilů se vztahují i na hlavní parní  
pojistné ventily použité v JETE, protože pojistné ventily jsou stejné konstrukce a 
pochází od stejného výrobce. Ze strany SÚJB tak byla dostatečně prokázána a 
v souladu s bezpečnostními předpisy objasněna způsobilost hlavních parních 
pojistných ventilů a PSA s ohledem na zátěž vodou. 
Zjištění týkající se této otázky předložená SÚJB jsou pro soplečnost GRS přijatelná. 
Toto vyhodnocení GRS však není založeno na zahrnutí ověření platnosti a 
vyhodnocení, která představují východiska pro rozhodnutí SÚJB. Smysluplnost 
vyhodnocení GRS je v tomto směru omezena. 
Bezpečnostní význam rozšířených předpokladů týkajících se  prasknutí  hlavního  
systému potrubí páry a  napájecí vody na úrovni 28.8 m jehož důsledkem je  širší 
spektrum možných  poškození; 
Tento bod zůstává nadále otevřený i při zvážení aktuálně poskytnutých informací. 
Význam doby vybití kapacity baterií obzvlášť s ohledem na flexibilitu opatření 
pro řízení havárií;  
Z předložených dokumentů je jasné, že skutečná kapacita elektrárny je více než 120 
minut a že další zdroje elektřiny mohou být zavedeny v krátké lhůtě. 
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Zvážíme-li tento fakt, můžeme tento bod považovat za vyřešený.  
 
Na 12 otázek, kde GRS vidí potřebu vysvětlení, se vztahuje následující: 
V souvislosti s otázkami 1, 2, 3, 4, 6 a 10 SÚJB poskytl srozumitelné informace, které z 
hlediska GRS potvrzují, že související technické záležitostí byly objasněny. 
V souvislosti s otázkami 5,7,8,9,11 a 12 úřad poskytl další informace pro objasnění 
těchto technických záležitostí, které potvrzují, že z hlediska Úřadu byly zodpovězeny. 
Vzhledem k tomu, že by bylo nutné provést dodatečnou hloubkovou kontrolu, však 
GRS nemůže potvrdit, že bylo podáno konečné vysvětlení.  
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Příloha: 

Shrnutí otázek GRS, které vyžaduje vyjasnění s ohledem na 
druh a rozsah bezpečnostních ukázek v souvislosti s 
hloubkovým vyhodnocením vybraných oblastí bezpečnosti 
týkajících se JE Temelín. 
V dokumentu “Shrnutí hloubkové analýzy GRS vybraných oblastí bezpečnosti 
týkajících se JETE” jsou popsány odchylky od německých předpisů v souvislosti se 
sedmi hloubkově vyhodnocenými oblastmi. Vyhodnocení těchto odchylek prokázalo – 
vyjma tří otevřených bodů, které jsou řešeny ve shrnutí – potřebu vyjasnění druhu a 
rozsahu bezpečnostních ukázek. Odpověď na tyto otázky poskytnuté SÚJB jsou 
obsaženy v technické části zprávy GRS. 
Výsledky změněného projektu zóny 
Otázka 1:   
Jak je demonstrována vhodnost opatření pro sledování doby poklesu kontrolních tyčí a 
deformace palivové tyče?  
Otázka 2:   
Jak je zajištěno, že ohledání aplikovatelnosti výpočtových kódů použitých pro projekt 
zóny přepočítáním výsledků z fáze spouštění pokrývá veškeré aspekty, které jsou 
nezbytné pro ověření? 
Rozhraní s digitálními systémy kontroly a řízení 
Otázka 3:   
Která technická a administrativní opatření (např. zavedení limitů na dobu oprav) 
zajišťují bezpečnostní funkce i v případech, kdy pro ochranný systém reaktoru nebyla 
zvážena kombinace selhání “náhodné selhání a údržbová odstávka ” ? 
Otázka 4:   
Jak je v oblasti snímání  dat a (neprogramovatelné) logiky postupného zatěžování 
dieselgenerátorů) příslušejících k ochrannému systému reaktoru kompenzována 
nepřítomnost diverzity zařízení a jaké existují v této oblasti průkazy? 
Bezpečná kontrola malých havárií se ztrátou chladiva a úniků z primárního do 
sekundárního systému 
Otázka 5:    
Jak je demonstrován (doložen) požadovaný vysoký stupeň spolehlivosti funkce 
"zavření" po předchozím "otevření" neodizolovaných pojistných ventilů a přepouštěcí 
stanice do atmosféry?  
Otázka 6:    
Jak je zabezpečeno, že existují dostatečné ukázky týkající se bezpečného řízení 
zástupných havárií v souvislosti se stavy odstávky elektrárny?  
Otázka 7:    
Je zajištěno, že nezávislé auditové výpočty – včetně těch, které se týkají úniků z 
primárního do sekundárního systému - byly provedeny a že v této souvislosti jsou 
prokázány dostatečné zásoby chladiva pro delší období (> 1h)? 
Otázka 8:   
Jak je dosaženo toho, že opatření pro zabezpečení dostatečného zpětného toku 
chladiva do jímky v případě LOCA budou stejná jako metoda navržená OECD v letech 
1999 a 2000? 
Otázka 9:   
Jak je prokázáno, že v havarijních podmínkách spolehlivě dojde k otevření ventilů ve 
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vstřikovacím potrubí havarijního chladicího systému zóny, které jsou během 
normálního provozu v pozici “uzavřen“? 
Otázka 10:   
Jak je prokázána pro chladící systém hlavních cirkulačních čerpadel reaktoru s 
ohledem na zabezpečení a sledování rozhraní mezi vysokotlakými a nízkotlakými 
systémy  bezpečná kontrola úniků ve výměníku tepla do primárního systému? 
Otázka 11:   
Jak je nepřítomnost vloženého chladícího systému mezi jadernou oblastí a systémem 
zabezpečení užitkové vody kompenzována opatřeními pro zlepšení kvality a pro její 
sledování? 
Otázka 12:   
Která rozsáhlejší zkoumání jsou naplánována pro objasnění příčin různých výsledků 
výpočtu dávek, které byly provedeny společnostmi Westingouhase a Škoda pro 
případy “prasknutí trubky parogenerátoru” a “nadzvednutí víka parogenerátoru ” 
 

 

 


