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ANOTACE 
 

Práce se zabývá projektováním demontáže JE VVER 440, popisem různých 

technologií a postupem pro vyřazování JE. Dále zpracováním nevyhnutelných 

analýz, studií a hodnocení, z technického hlediska a z hlediska povolování na 

podporu a kompletaci povolovací dokumentace, technickou optimalizací, 

požadavky pro rozebírání a nezbytnými opatřeními. Zahrnuje požadavky národní 

legislativy a příslušných mezinárodních norem a zákonných požadavků a směrnic.  

 

Klíčová slova 

Demontáž a likvidace elektrárny JE VVER 440, plán pro proces vyřazovaní, 

požadavky pro povolení na vyřazování JE, příslušná národní a mezinárodní 

legislativa a normy pro vyřazování, požadavky dozorných orgánů, dokumentace 

pro povolovací proces, technické analýzy, studie a hodnocení technologie, 

vypracování a aktualizace povolovací dokumentace. 

 

 

 

ABSTRACT 
 

The work deals with the planning of D&D of VVER 440, descriptions of various 

technologies and procedures for decommissioning of NPP. Further, processing of 

necessary analyzes, studies and evaluations, from technical point of view and in 

terms of the authorization and completion of licensing documentation, technical 

optimization, requiremens for disassembly and necessary measures. It includes 

national legislation requirements and relevant international standards and law 

requirements and policies. 

 

Keywords 

Dismantling and Decommissioning (D&D) of VVER 440 nuclear power plant, 

plan for the decommissioning process, requirements for decommisioning of NPP, 

appropriate national international standards and norms of decommissioning, 

licencing documentation, requirements of regulatory authorities, technical 

analysis, studies and technology assessment, drafting and updating of licensing 

documentation. 

 

 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

OBSAH 
 
1 Úvod          9 

1.1 Přehled současného stavu řešené problematiky   10 

1.2 Cíl disertační práce      11 

1.3 Výchozí situace       12 

2 Volba strategie vyřazování     12 

3 Stručný obsah práce      28 

4 Limity a podmínky pro etapu vyřazování JE    29 

5 Dokumentace systému managementu jakosti   30 

5.1 Etapový program zabezpečení kvality    31 

5.2 Program kvality vybraných zařízení    32 

5.3 Program zkoušek       33 

6 Vnitřní havarijní plán      34 

7 Plán I. Etapy vyřazování      36 

8 Koncept vyřazování II. Fáze     39 

9 Podpůrné dokumenty pro plán fyzické ochrany   41 

10 Plán nakládání  a přepravy RAO a běžnými odpady   41 

10.1 Scénáře zpracování hlavních druhů RAO    43 

11 Program provozních kontrol vybraných zařízení   47 

12 Provozní předpisy určené ÚJD     47 

13 Systém výcviku personálu      48 

14 Havarijní plán pro region v zóně havarijního plánování  49 

15 Výsledky výpočtových analýz     50 

16 Modifikace hranic jaderného zařízení    51 

17 Změny zóny havarijního plánování JZ    52 

18 Kategorizace vybraných zařízení do BT    53 

19 Plán radiační ochrany      54 

20 Plán průmyslové hygieny a bezpečnosti    55 

21 Plán protipožární ochrany při vyřazování JE    57 

22 Plán běžné demolice a demontáže      58 

23 Optimalizace vyřazovaní elektrárny    63 

24 Závěr        66 

Literatura       71 

  

 

 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

 
ALARA  As Low as Reasonably Achievable 

AZ  Aktivní zóna  

BIDSF  Bohunice International Decommissioning Support Fund 

BOZP   Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

BPP  Budova pomocných provozů 

BSC  Bohunické spracovatelské centrum RAO 

BT  Bezpečnostní třída 

CDDP   Common D&D plan (konvenční plán D&D) 

CVBK  Cementace do VBK (kontejneru) 

ČN   Označení systému speciální kanalizace odpadních vod 

D&D  Demontáž a likvidace (Dismantling & Decommissioning) 

DFPP  Decommissioning fire protection plan 

DOE   Department of energy (americké ministerstvo energetiky)  

DPS  Dílčí provozní soubor 

DSAR   The Decommissioning Safety Analysis Report 

ECCS  Emergency core cooling system 

EPZK   Etapový program zabezpečení kvality 

EURATOM  Evropské společenství pro atomovou energii  

FO  Fyzická Ochrana 

HÚ   Hlubinné (trvalé neboli konečné) úložiště 

HVB  Hlavní výrobní blok 

HZ  Hermetická zóna  

IAEA  International Atomic Energy Agency  

IO  Primární okruh JE 

ISM   Integrovaný systém managementu  

LILW  Low and Intermediate Level Waste (Nízko a středně RAO)  

LLW   Low Level Waste 

JB   Jaderná bezpečnost  

JE EBO V1 Jaderná elektrárna Jaslovské Bohunice, Bloky V1 

JZ  Jaderné zařízení 

LaP   Limity a Podmínky 

KP  Kontrolované pásmo 

KRAO  Kapalné RAO 

MSVP   Mezisklad vyhořelého jaderného paliva 

NPP  Nuclear Power Plant (angl. JE) 

http://www.javys.sk/sk/jadrove-zariadenia/technologie-spracovania-a-upravy-rao/bohunicke-spracovatelske-centrum-rao
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NRC   Nuclear Regulator Commission (americký regulační úřad) 

ISO  International Standardization Organization 

OECD   Organisation for Economic Cooperation & Development  

OHSAS  Occupational Health- and Safety Assessment Series 

PIEVE  Plán I. etapy vyřazování elektrárny 

PISM   Příručka integrovaného systému managementu 

PG  Parogenerátor 

PK   Plán kvality 

PRAO  Pevný radioaktivní odpad 

PS  Provozní soubor 

PRAO   Pevné RAO (radioaktivní odpady) 

PWR  Pressurized water reactor (západní tlakovodní reaktor) 

RA, RAL Radioaktivní/Radioaktivní látky 

RAO  Radioaktivní odpad 

RO   Radiační ochranu 

RÚ RAO  Republikové úložiště RAO 

PZK  Plán zabezpečení kvality 

RAO  Radioaktivní odpad 

SČV   Speciální čistička vody 

SMJ  Systém managementu jakosti 

SO  Stavební objekt 

SKŘ  Systém kontroly a řízení 

TP   Technologický postup 

TNR  Tlaková nádoba reaktoru 

VBK   Vlákno-betonový kontejner 

ÚJD  Úřad jaderného dozoru (regulátor) 

VLLW   Very Low Level Waste 

VZ  Vybrané zařízení (dle vyhlášky ÚJD 317/2002) 

VZT  Systému vzduchotechniky 

ŽP  Životní prostředí 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/OHSAS_18001
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1 ÚVOD 
 

Od roku 1980 bylo zprovozněno přes 100 rektorů a jejich technická doba 

životnosti leží mezi 40 a 50ti lety. Dá se tedy vycházet z toho, že ve světě 

v dohledné době vznikne velký trh pro demontáž a likvidaci JE. Existují plány na 

uzavření celkem 80 civilních jaderných reaktorů v příštích deseti letech.  

 

Demontáž JE je vlastně bezpečné řízení rozebírání JE na konci jejich 

životnosti, což začíná odstraněním vysoce radioaktivního vyhořelého paliva a 

může končit vyčištěním celého místa bývalé JE, v některých případech včetně 

kontaminované zeminy a podzemních vod [1]. Likvidace zahrnuje demolici budov 

a ostatních struktur, včetně části v blízkosti aktivní zóny, které se staly 

radioaktivní, dále manipulaci s konstrukčními materiály na místě (převážně z oceli 

a betonu), tak i balení a doprava těchto materiálů pro bezpečné skladování a 

likvidaci. Každá demontáž je spojena s určitými technickými problémy a riziky 

pro lidské zdraví a životní prostředí. Ty jsou často určeny volbou typu reaktoru a 

jeho konstrukcí o dekády dříve, kdy byly postupy vyřazování z provozu ještě málo 

zvažovány. Tento úkol se neobejde bez znalostí odpovídajících vnitrostátních a 

mezinárodních předpisů a bez rozsáhlého financování a velkého počtu 

vyškolených pracovníků. [2]. Techniky a postupy vyžadují spousty přípravy, a 

celková doba vyřazování může trvat desítky let. Za demontáž je zodpovědný 

provozovatel JE, který s jejím vyřazováním doposavaď neměl zpravidla žádné 

zkušenosti. [9] 

 

 

 

Obrázek č. 1: Důvody a příčiny pro demontáž 

 



10 

 

 

1.1 Přehled současného stavu řešené problematiky 
 
Doposud bylo úplně vyřazeno několik málo elektráren v USA a EU. Se 

zvyšováním jejich počtu se ale počítá už v horizontu několika málo let. U nás 

nejsou s vyřazováním reaktorů typu VVER žádné zkušenosti. Ve světě je to pár 

firem, které se podílely na vyřazování zatím nedokončených JE v Německu, Litvě 

a Rusku.  

 

Protože je tato problematika poměrně nová, tak je výzkumu na tomto poli 

zatím málo a neexistuje návod jak k procesu licencování uceleně přistupit a 

v úplnosti jej provézt. Mezinárodní organizace, které podporují sdílení informací 

na tomto poli, výměnu znalostí a zkušeností týkajících se demontáže JZ, a také 

vydaly nejdůležitější směrnice, literaturu a nejsměrodatnější výzkum jsou 

Mezinárodní Agentura pro Atomovou Energii (IAEA), Organizace pro 

hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a Evropské společenství pro atomovou 

energii (EAEC nebo Euratom). V Americe jsou to především NRC a DOE. Cílem 

mezinárodní spolupráce v D&D je snížit náklady na vyřazování z provozu a 

zajištění jaderné bezpečnosti (JB) a zajištění bezpečnosti pracovníků [3]. 

  

 

Obr. č. 2: Schéma tlakovodních reaktorů PWR, systémově stejného s VVER 
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1.2 Cíl disertační práce 
 

Hlavním cílem této práce je vypracování metodiky pro zpracování 

likvidace JE [4]. Zahrnuje následující problematiku: 

 

 Zpracování nevyhnutelných studií, analýz a hodnocení z technického 

hlediska a z hlediska zajištění povolení od národního regulačního úřadu a 

kompletace povolovací dokumentace pro 1. fázi, 

 Vypracování povolovací dokumentace, která splňuje požadavky všech 

příslušných dozorných orgánů a platných norem k  žádosti o vydání 

povolení na demontáž [5], s ohledem na vyhlášky, směrnice, rozhodnutí, 

doporučení a stanoviska EU, jako i mezinárodní doporučení, nejlepší 

uznávanou praxi a zkušenosti týkající se demontáže JE. 

 

Práce si klade cíl vypracovat postup k získání licenční dokumentace pro 

první fázi demontáže. K tomu je třeba vypracovat balík dokumentů m.j.  dospět k 

radiačním limitům pro personál, obyvatele a životní prostředí (ŽP), určit kritéria 

pro klasifikaci radioaktivního odpadu (RAO), kritéria jeho uvolnování do ŽP a 

bezpečnou demontáž JE.  

K získání licence je třeba zpracovat i dokumenty, kteřé někdy přímo 

nesouvisí s demontáží, ale musí se stanovit určitý postup, který vyžaduje Úřad 

jaderného dozoru (ÚJD). Tento obecný postup pak může být používán na další JE 

v budoucnu.   

 

Obrázek č. 3: Průběh D&D / časové rozpětí demontáže 
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1.3 Výchozí situace 
 

JE typu VVER 440/230 byla první tlakovodní jadernou elektrárnou v 

bývalém Československu. Výstavba elektrárny byla zahájena v lokalitě 

Jaslovských Bohunic v roce 1972. První blok byl v provozu od roku 1978 a druhý 

od roku 1980. Oba bloky byly pak postupně modernizovány s hlavním cílem 

zvýšení jaderné bezpečnosti (JB). Slovenská republika se pak na základě usnesení 

vlády zavázala odstavit 1. a 2. blok JE V1 v r. 2006, resp. 2008. Na podporu 

procesu vyřazování vznikl mezinárodní fond BIDSF, zřízený Evropskou komisí a 

řízený Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj.  

 

2 Volba strategie vyřazování 
 

Ze strategického hlediska je možno zvolit jednu z těchto variant:  

 Varianta okamžitého vyřazení; 

 Varianta odloženého vyřazování s uzavřením a dozorem na dobu 30 let; 

 Varianta odloženého vyřazování s ochr. uložením reaktoru na 30 let. 

Povolenou variantou pro JE V1 a většinu JZ je ‘okamžitá demontáž’.  

Hlavním důvodem volby přímé demontáže byl zajištěný finanční zdroj z fondu 

BIDSF a to, že JE byla provozována bez závažných nehod, které by ji radiačně 

poškodily a zamezily by z důvodu vysoké radiace demontáž přímo. 

Hlavními charakteristickými rysy této varianty jsou okamžitá a plynulá 

demontáž zařízení, demolice objektů až po dno základové desky a přípravu areálu 

na další průmyslové využití, a proto konečným stavem bude stav v 

environmentálním kontextu nazývaný „brownfield“ nebo „greenfield“ podle 

„čistoty“ tzv. zbytkové kontaminace.[6] 

 

 

Obrázek č. 4: Tři hlavní možné varianty/strategie vyřazovaní JE 
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Další strategie rozhodne, kolik bude (xy) fází vyřazování a které kroky 

pro získání povolení na danou fázi v jakém období bude třeba udělat, co bude 

součástí kroků k jednotlivým povolením. Následující obrázek ukazuje zvolené 

fáze, ve kterých probíhá demontáže např. JE Stade v Německu. 

 

Obr. č. 5: fáze plánu D&D, pro které je třeba získat samostatné povolení 

 
Jako další důležité rozhodnutí je strategie zracování odpadu, které bude 

mít rozhodující vliv na celkový čas likvidace, rizika a náklady s tím spojené. Je 

třeba se zaobírat myšlenkami o přídavné infrastruktuře jako je např. 

zpracovatelské centrum RAO a včasné vytvoření přídavných skladovacích kapacit 

pro odpady např. konečný nebo prozatimní sklad RAO (viz modrý obdelník na 

obr. č. 5), bez kterého se žádné vyřazování JE neobejde. 

  

Např. provozovatel V1 šel cestou dvou fází, kdy se rozhodl vyřazování 

realizovat ve dvou etapách, kde bude třeba získat celkem dvě povolení, jedno na 

první demontáž nekontaminovaného sekundárního systému a jedno na druhou fázi 

kontaminovaných primárních systémů viz obr. č. 6.  

 

Činnosti ve fázi po provozu a odstavení JE a během přípravy vyřazovaní 

zahrnují (viz obr. č. 6) úplné vyvezení paliva z reaktorů do příslušného bazénu 

vyhořeného paliva a potom do samostatného meziskladu vyhořeného paliva v 

areálu, přípravu zařízení na zpracování odpadu, úpravu historického odpadu, 

fyzickou a radiologickou charakterizaci, úpravy elektrických a technologických 

systémů a jejich zajištění a odpojení, aby se umožnil začátek demontážních prací, 
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kontrolu vstupu a fyzickou ochranu. Během této etapy byly vypracované 

technické studie, technické specifikace a podklady pro projekty I. etapy.  

Činnosti v I. etapě by měly zahrnovat demontáž neaktivních systémů a 

demolici objektů, které už nejsou více potřebné. Sem patří v podstatě demontáž 

strojovny, demolice konstrukcí, např. chladících věží a jiných stavebních objektů 

chlazení, částečná demontáž venkovních elektrických zařízení a rozvoden, 

demontáž systémů a demolice budovy diesel-generátorové stanice, některých 

venkovních nádrží a příprava prostor na operativní skladování odpadů v areálu a 

dekontaminace primárního okruhu. Během této etapy bude vypracovaná technická 

dokumentace a dokumentace nákupu pro uzavření smluv na projekty II. etapy a 

také se vykonají určité úpravy stavebních objektů pro jejich budoucí využití. 

 

 

Obrázek č. 6: Průběh D&D (přímá demontáž) 

 

           Činnosti v II. etapě (viz obr.) by měly pokrýt demontáž zbývajících 

systémů elektrárny a demolici zbývajících objektů v rozsahu vyřazovaní. Patří 

sem demontáž systémů a komponentů budovy reaktorů, budovy pomocných 

provozů a příčných a podélných plošin. Demontované budou i venkovní nádrže a 

podzemní potrubní kanály a kabelové vedení. Dekontaminace a demolice objektů 

se uskuteční, jen co budou vyprázdněné. Po uvedení areálu do původního stavu 

sanací a jeho závěrečné kontrole dojde k uvolnění areálu ÚJD. [7] 
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2.1 Koncepty demontáže 
 

Jak už je uvedeno výše, kromě činností v rámci přípravy 

uskutečňovaných před vyřazováním samotným se uskutečňují většinou ve dvou a 

více hlavních etapách či fázích a demontáž realizuje nejčastěji dvěma způsoby. 

Buď demontáží nazývaným také „hot to cold“ od firmy Areva, kde se postupuje 

od „aktivních“a nejvíce radioaktivních části a směrem ke „konvenčním” částem 

(viz obr. č.7). Časový rámec těchto etap se může lišit a zkrátit u tohoto konceptu o 

pět let. [10]. Nejčastněji se začne nejprve konvenčními částmi (vpodstatě 

strojovnou) a nakonec se demontuje nukleární část (obr. č.6), tj metoda „cold to 

hot.  

 

Obr. č. 7: Vyřazování směrem od kontaminované k nekontaminované části 

 
 

2.2 Návrh technologie vyřazování primárních komponent 
 

Nejvyšší aktivitu mají zpravidla TNR a biologický štít TNR. Pro vysokou 

úroveň aktivity reaktorů na 1. - 4. bloku bylo v německém Greifswaldu 

rozhodnuto použít princip dalkové demontáže.  

 

V závislosti na úrovni a dávkách aktivace se rozhodne, do kterého 

prostoru fragmentace se části komponentů transportují. Při specifické aktivitě nižší 

než 10E
07

 Bq / g se komponenty mohou fragmentovat v prostoru pro suché řezání.  

 

Řezání TNR se např. v JE Greifswald provádělo horizontálními řezy. 

Pásová pila, použitá při tomto procesu, byla ovládána dálkově. Pila se vybírala z 
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řezu při dosažení specifikované hloubky řezání. Tuto strategii je nejlepší otestovat 

na nekontaminovaných komponentech. Alternativa je demontáž TNR jako celku a 

umístění na dočasné skladování. TNR 3. a 4. bloku byly umístěny na dočasné 

skladování spolu s jejich vnitřními částmi. Kvůli omezené nosnosti 250 t jeřábu 

reaktorové haly, je třeba TNR a její vnitřní části u VVER440 demontovat 

samostatně. Nejdříve pak přesunout TNR do transportního prostoru a upevnit ve 

vertikální poloze a poté dovnitř umístit její vnitřní vestavbové části. TNR spolu s 

vnitřními částmi byla v JE Greifswald pomocí speciálního zvedacího zařízení 

naložena na transportní plošinu a odeslána na dočasné skladování viz obr. č. 8. 

  

Obrázek č. 8: Transport TNR z Elektrárny 

 

 

2.3 Demontáž a fragmentace vnitřní reaktorové části 

 
S demontáží vnitřních častí TNR se zavádí nejdůležitější fáze demontáže, 

která se provádí zpravidla před demontáží TNR, pokud se neodváží na úložiště 

bez fragmentace i s vnitřními částmi. 

Vnitřní reaktorové části je možno rozebírat v prostorech, vytvořených 

v boxu parogenerátoru jako tomu bylo v JE Greifswald, nebo v prostorech 

mokrého a suchého řezání.  
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Horní jádrová konstrukce nese zařízení k zachycení a k vedení řídících 

tyčí v horní polovině jádra reaktoru. Nejdůležitější komponenty jsou vsázky pro 

vedení řídících tyčí (5), krycí deska (6), nosné tyče (7), horní rošt (8), mřížková 

deska a plášť (9). Celková hmotnost činí ca. 28 tun. Spodní kostra slouží k 

zachycení palivových tyčí k jádru reaktoru. Důležité komponenty jsou plášť (9), 

nádoba reaktoru (10), obvodove hrazení (11), a spodní rošt s hradící deskou (12) o 

hmotnosti celkem ca. 54tun. Protože tyto komponenty jádro reaktoru přímo 

obklopují když v něm vychází záření, září pak tento aktivovaný materíál také 

samotný. Podstavec/stolice která je většinou kontaminovaná a je přišroubovaná ke 

dnu TNR, váží obvykle 5 tun. Celková hmotnost PWR reaktoru je ca. 85 tun.  

 
Obrázek č. 9: Vnitřní části TNR z JE: 1 - vnější obal, 2 - horní jádrová 

konstrukce, 3 - spodní jádrová konstrukce, 4 - jádrová stolice 

 
Prostor suchého řezání je rozdělen na řezací pracoviště, třídící pracoviště 

a pracoviště pro ukládání do kontejnerů, které jsou obklopeny ochrannou stěnou. 

Transportní vozidlo s otočnou plošinou se přesouvá přes vertikální uzávěry v 

ochranné stěně mezi řezacími pracovišti. Prostor suchého řezání je vybaven 

řídícím systémem. 
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Obrázek č. 10: Prostor suchého a mokrého řezání 

 
 

Fragmentace (dělení) kontaminovaných komponentů (pod vodou) přímo 

v TNR dálkově za využití robotů proběhlo např. v JE Stade.   

Dodatečně lze použít zařízení pro tepelné řezání. Všechny transportní a 

přípravné operace jsou podobné v suchém i mokrém prostoru. Nahromaděný 

odpad, pocházející z řezání během provádění prací, se odebírá z pásma řezání a 

čistí přes filtry. Fragmentace vnitřní vestavby částí TNR doporučuji provádět v 

mokrém prostoru, jelikož právě tyto komponenty jsou nejvíce aktivovány. 

Demontované a fragmentované části vnitřní vestavby se pak dají ihned ještě pod 

vodou ukládat do kontejnerů na konečné uložení, tak jako v JE Stade. Nejvyšší 

aktivitu má koš AZ (pokud jde o Co60) 7,5 
8
 Bq/g. Zařízení se specifickou 

aktivitou větší než 10
7
 Bq/g je už nutno dělit za mokra. 

 

Řezání   Komponenty  Zařazení  

Suché Tlaková nádoba reaktoru  Pásová pila  

 Horní část bloku ochranných 
trubek  

Kotoučový řezač  

 Horní část šachty reaktoru  Plamenový oblouk 

Mokré Koš AZ Pásova pila 

 Dolní část bloku ochranných trubek El. obloukem 

 Dolní část šachty reaktoru  Plazmový oblouk  

 Dno šachty Pila na kov  
 

Tab č. 1: Metody v suchém a mokrém prostoru řezání 
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2.4 Přestavba prostorů podle potřeb vyřazování  

 
Během přípravy vyřazování může vzniknout potřeba dalších volných 

prostor na instalaci kontejnerů RAO, fragmentačních a dekontaminačních 

pracovišť a zařízení pro nakládání s RAO. Proto bylo např. v JE Würgassen nebo 

JE Stade, rozhodnuto předělat část prostor 1. a 2. bloku podle potřeb vyřazování. 

Za tímto účelem byla vnitřní konstrukce bazénu skladování vyhořelého paliva 

demontována a bazény byly použity jako dočasné skladiště kontejnerů RAO. 

 

2.5 Demontáž nádrže biologické ochrany 

 
Nejčastější praxí je rozřezání nádrže na segmenty lanovou pilou. 

Demontovat nádrž jako celek není možné kvůli velkým rozměrům.  

Doporučuji před demontáží nádrž zaplnit cementem a k jejímu vnitřnímu 

plášti přivařit ochranný kontejner, aby během transportu nemohly vznikat 

odlomky kontaminace do okolí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 11: Fragmenty nádrže 

 

2.6 Demontáž parogenerátorů 

 
Tělesa parogenerátorů lze fragmentacovat na místě (v boxu PG). Analýza 

provedených operací vedla k závěrům, že optimální alternativou je demontovat 

těleso parogenerátoru jako celek s jeho další fragmentací na speciální vybaveném 

řezacím pracovišti pro velkorozměrné komponenty. Hlavní problém při 

fragmentaci tělesa parogenerátoru pomocí pásového pilovacího stroje byly 

v lokalitě JE Greifswald vibrace, které bylo možno úspěšně odstranit pouze díky 

výběru vhodného profilu pily (doporučuje se testovat na stejném 

nekontaminovaném materiálu předem). 
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Další alternativou je přeprava parogenerátoru na uskladnění do 

intergrálního skladu na odeznění zbytkové radioaktivity (viz obr. 12). Dále 

přeprava na tavení pokud je v blízkosti takový zpracovatelský závod jako např. od 

firmy Studsvik ve Švédsku (proběhlo např. na JE Stade). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. č. 12: Alternativní dočasné uskladnění parogenerátorů(Greifswald) 

 

2.7 Demontáž kompenzátorů objemu 

 
Pro demontáž kompenzátorů objemu lze použít různé postupy: demontáž 

zařízení jako celku, demontáž např. na 4 velké fragmenty, demontáž na malé 

fragmenty (bez zřízení doplňkových otvorů). Všechny uvedené alternativy jsou 

proveditelné za předpokladu, že se zohledňuje úroveň radiace a technické 

bezpečnostní požadavky. Např. v JE Greifswald byly kompenzátory objemu po 

jejich demontáži jako celku transportovány a umístěny do skladu dočasného 

uskladnění, pak byla provedena jejich fragmentace na stacionárních řezacích 

pracovištích. Pro urychlení pracovní činnosti lze navrhnout řezání vykonávat ve 

třech oddělených zónách. 
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2.8 Vývoj a výběr realizovatelných alternativ 
 

Pro vypracování plánu na určení technologie vyřazování aktivních 

komponent navrhuji stanovit seznam možností vlastních zpracovatelských center a 

dodavatelů v okolí, nebo založené na předchozích zkušenostech a odhadnout 

jejich využitelnost podle požadovaného konečného stavu JE. Tyto možnosti pro 

jednotlivé hlavní kontaminované komponenty jsou např. 

 

• Pasivní bezpečné uskladnění 

• Neporušené vyřazení zařízení bez dekontaminace 

• Zmenšení rozměrů v JE a vyřazení bez dekontaminace 

• Zmenšení rozměrů mimo JE a dekontaminace zařízení 

• Zmenšení rozměrů v lokalitě JE a dekontaminace zařízení 

• Zmenšení rozměrů a dekontaminace zařízení v lokalitě JE 

Po kvalitativním hodnocení doporučuji určit pro jednotlivé komponenty 

techniku na základě možností okolních firem a pracovišť. 

 

Na zmenšení rozměrů je možno použít následující nástroje: 

 

• Hydraulické nůžky 

• Vratné pily 

• Pevné dvojice pilovitých disků 

• Úhlové brusky 

• Rámové pily 

• Trubkové kleště 

• Řezání plamenem (oxy-propan / oxy-acetylen) 

• Plazmové řezání 

• Tepelný autogen 

• Diamantové řezací vlákno 

• Cirkulárka 

• Brusné kotouče 

• Pásová pila 

• Ultra vysokotlaké vodní paprsky 

• Fréza 

Po kvalitativním hodnocení navrhuji určit 3 techniky pro zmenšení 

rozměrů (např. kyslík-propan butanové / kyslíko-acetylénové nebo plazmové 

řezání a diamantové řezací vlákno). 
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2.9 Řezání betonových konstrukcí drátěným lanem 

 
Technologie řezání drátěným lanem je v současnosti nejrychlejší a 

nejbezpečnější metodou na vyřezávání otvorů v železobetonových konstrukcích. 

Diamantové řezací vlákno (drátěné lano) vytváří geometricky ostrý řez s 

minimálními odchylkami. Při řezání touto metodou se smyčka drátěného lana, 

vybavená diamantovými segmenty, ovine kolem betonové konstrukce. Stroje 

mohou provádět řezání do hloubky, rovné délce lana (10,5 - 60 m). Výkonnost se 

může měnit od 2 m
2
 do 8 m

2
 za hodinu v závislosti na zpracovaném materiálu. 

Jsou různé oblasti aplikace řezání drátěným lanem: beton, všechny druhy 

železobetonu, kamenné bloky, zdivo, atd. Systém umožňuje řezání diamantovým 

drátěným lanem i při těžkém přístupu, např. v omezeném prostoru. Vyřezání 

otvorů vyžaduje přístup ke stěně pouze z jedné strany. Stroj na řezaní drátěným 

lanem je také efektivní při hloubkovém řezání betonu. Řezání lze provádět v 

horizontální a vertikální rovině. Práce umožňuje vysokou přesnost. Tato 

technologie byla použita i v JE Greifswald na demontáž nádrže vodní biologické 

ochrany reaktoru, jakož i na vyřezávání otvorů v JE Brennilis (Francie) a na 

Novovoroněžské JE (Rusko).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 13: Stroj na řezání drátěným lanem (HILTI) 

 

Hlavní výhody řezání drátěným lanem: 

 
- možnost použít k řezání konstrukcí budov o jakékoliv tloušťce, 

- možnost použít k řezání betonu pod vodou, 

- nevzniká hluk, množství vyprodukovaného prachu je nízké, 

- dá se zajistit místní odsávání a sběr sekundárního odpadu,  

- čistý a přesný povrch otvorů, vysoká rychlost řezání. 
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2.10 Metody řezání velkých zařízení  

 
Metody řezání vzhledem k vlastnosti demontovaných zařízení, řezacího 

vybavení a dostupné zkušenosti v oblasti  řezání v IO: 

 TNR: plazma a rotační pila;  

 Nádrž vodní biologické ochrany: řezání plynem a drátěným lanem,  

 Parogenerátor: mechanická a rotační pila;  

 Hlavní čerpadlo a uzavírací armatura: plazma, mechanická a rotační pila;  

 Hlavní cirkulační potrubí: plazma, mech. a rotační pila, vodní paprsek;  

 Kompenzátor objemu: plynem a řezným kotoučem, vodním paprskem 

 Barbotážní nádrž: plyn, rotační pila, řezným kotoučem 

 Ochranné víko TNR: pneumatické sbíječky, plyn, plazma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr.č.14: zleva: zóna mokrého a suchého řezání, horizontální pásová 

strojní pila Behringer, pásová strojní pila PEHAKA 
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2.11 Technické alternativy dekontaminace zařízení 
 

Hlavní požadavky na proces dekontaminace jsou: 

 

• vysoká účinnost, 

• min. množství sekundárního RAO po dekontaminaci a jeho zpracování, 

• ekologická bezpečnost a ekonomická proveditelnost procesu. 

Metody dekontaminace používané v praxi lze rozdělit na fyzikální a 

mechanické, chemické a fyzikálně-chemické. Rozdělení je založeno na 

mechanismu efektu dekontaminace. Metody první skupiny se realizují pomocí 

mechanických a fyzikálních procesů. Metody založené na použití chemických 

činidel patří do druhé skupiny. Metody třetí skupiny kombinují metody obou 

skupin, což umožňuje zvýšit účinnost procesu. Volba metody dekontaminace 

závisí na specifických kvalitách dekontaminovaných předmětů. Při dekontaminaci 

zařízení je třeba zohledit tři hlavní faktory:  

 

• dekontaminace nádrže cirkulací desorpčních roztoků uvnitř, 

• dekontaminace okruhu (před nebo po demontáži) speciálním způsobem, 

• dekontaminace povrchů místností a zařízení. 

Provozní zkušenosti s reaktory chlazenými vodou ukazují, že hlavní 

radionuklidy, které dominují kontaminaci místností a vnějších povrchů zařízení, 

jsou: 59Fe, 58,60 Co, 58,63 Ni, 54Mn, 51Cr. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. č. 2: nejefektivnější možnosti dekont. určené kvantitativní analýzou 

 
 

# Popis možnosti dekont. a  kvantifikovaná hodnota  

1 Vakuové otryskávání  92 

2 Kartačování  92 

3 Odstředivé obrušovací otryskávání (kotouč. bruska)  85 

4 Manuální brusné otryskávání (za sucha)  71 

5 Ruční brusné otryskávání (za mokra)  62 

6 Chemické pěny (v lokalitě)  55 

7 Kapalné chemické procesy  55 

8 Tavení  20 
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Dekontaminace vnějších povrchů se provádí pomocí fyzikálních a 

mechanických, jakož i fyzikálních a chemických metod, jejichž realizace zajišťuje 

minimální použití tekutin, což umožňuje snížit množství sekundárního tekutého 

radioaktivního odpadu. Dekontaminaci vnitřních povrchů zařízení lze provádět 

pouze pomocí chemických metod. 

 

Zároveň je nutné hledat způsob, jak snížit počet čisticích cyklů, aby se 

zredukovalo množství sekundárního tekutého odpadu. Při čištění okruhu, se 

vzhledem ke konstrukčním zvláštnostem zařízení a jeho provozním podmínkám, 

používají chemické, jakož i fyzikálně-chemické metody. 

 

Kdyby se hromadil kovový odpad, jehož dekontaminace chemickými 

metodami by byla neúčinná, např. u konstrukcí s indukovanou aktivitou nebo 

plechových trubek parogenerátorů, je třeba zařízení spalovat/přetavit, zpevňovat 

nebo zpracovat, aby se snížila kategorie jeho aktivity. K vyhodnocení účinnosti  

dekontaminace se používá koeficient dekontaminace (DC). Riziko ozáření se 

určuje koeficientem snížení dávkového příkonu. 

 

 

Metody dekontaminace 
 

 

- fyzikální dekontaminace (např. seškrabováním) 

- otryskávání plynem s brusným materiálem  

- Hydro-abrazívní dekontaminace 

- Kryogenické otryskávání 

- Ultrazvuková dekontaminace 

- Elektrochemická dekontaminace 

- Dekontaminace tekutými roztoky 

 

  
         

 Obr. č. 15: dekontaminace seškrabováním 

 
Pro dekontaminaci navrhuji nejprve určit možné dostupné techniky a po 

počátečním kvalitativním hodnocení vybrat vůči přijatým kritériím např. použitím 

multikriteriální rozhodovací analýzy nebo ve workshopu vhodné dekontaminační 

techniky 
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Obr. č. 16: Dekontaminace použitím vakuového opalování 

 
2.12 Uložení VLLW odpadu 
 

Úložné prostory mohou být vykopány v pevném podloží např. ve vrstvě 

jílu a po naplnění jsou přikryté touto vrstvou. Tak je tomu např. ve Francii v 

Morvillers. Švédské skládkové zařízení je postaveno nad úrovní vody a má 

nepropustné krytí, aby se zamezilo průniku atmosférické vody. Nad metrovou 

vrstvou jílu se uspořádají postupně horniny, bentonit, geotextil a půda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. č. 17: Skládkové uložení v lokalitách OKG a Forsmark 
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2.13 Uložení LLW odpadu 
 
 

Ve Francii se RAO uspořádá uvnitř komor, které jsou během provozu 

přikryté mobilními střechami. Všechny procesy v lokalitě se provádějí pomocí 

dálkového ovládání a ve spojení s počítačovým systémem, který umožňuje 

sledování každého balíčku v lokalitě v libovolném čase.  

Španělský El Cabril pro uložení LLW odpadu je velmi podobný 

francouzskému skladu ve středisku l'Aube. Projektovaný objem je 36tis m
3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Obr. č. 18: Lokalita El Cabril na uložení 

 
LLW odpad v lokalitě Drigg blízko lokality Sellafield je uložen v 

podpovrchovém skladu a v příkopech. Přikryté jsou 1,5 m vrstvou půdy a kamení. 

To se nedoporučuje, aby po rozpadu RAO uvnitř kontejnerů nebyla možnost 

uvolnění kovů do životního prostředí. 
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3 Stručný obsah práce 

 
Práce navrhuje postup a plán likvidace jaderných zdrojů (JZ) obecně, 

které budou v Evropě postupně rušeny. Principiálně bude sanace všech JE stejná s 

odlišnostmi podle typu JE a národní legislativy a strategie. Konkrétně zde budou 

uvedeny příklady pro JE VVER, které budou rozebírané u nás. V práci bude 

kladen důraz hlavně na rozpracování dokumentace pro 1. fázi, která je nutná pro 

žádost na povolení vyřazování spolu s podpůrnou dokumentací, analýzami 

a hodnoceními. To zahrnuje v podstatě: 

 přípravu povinných stanovených analýz daných legislativou 

 plánování demontáže a její organizace a řízení   

4 Limity a podmínky bezpečného vyřazování 

5 Systém jakosti a požadavky na jad. zařízení 

6 Místní havarijní plán 

7 Plán I. fáze vyřazování 

8 Koncept vyřazování na období 2.fáze  

9 Plán fyzické ochrany  

10 Řízení RAO a plán přepravy běžného odp. 

11 Testovací program vybraných zařízení 

12 Provozní postupy stanovené ÚJD 

13 Systém odbor. vzdělávání pro pracovníky 

14 Havarijní plán pro zónu havarij. plánování 

15 Výsledky výpočtových analýz 

16 Změny hranic JZ dle atomového zákona  

17 Změny zóny havarijního plánování JZ  

18 Kategorizace vybraných zařízení do BT  

19 Plán radiační ochrany (RO) 

20 Plán prům. hygieny a bezpečnosti-BOZP 

21 Plán protipožární ochrany-DFPP 

22 Plán konv. demontáže a demolice-CDDP 
 

Tab. č. 3: Inženýrská dokumentace – fáze I 
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4 Limity a podmínky pro etapu vyřazování JE 

 

Limity a podmínky (LaP) obsahují souhrn zásadních organizačních, 

technických a technologických podmínek, které musí být dodrženy během 

vyřazování JE pro zajištění bezpečného procesu vyřazování.  

V průběhu procesu vyřazování JZ se dá předpokládat, že podmínky a 

požadavky na JZ a jeho systémy se budou průběžně měnit. Systém řízení 

dokumentace bude sledovat a zvažovat tyto změny a LaP by měly stále odrážet 

aktuální podmínky a stav systémů JZ, během celé etapy vyřazování JZ, za účelem 

zabránit nekontrolovanému šíření radioaktivních látek (RAL) v rámci areálu JZ a 

do jeho okolí, monitorovat radiologickou situaci JZ a výpusti do životního 

prostředí.  

 
Tabulka č. 4: Bezpečnostní limity 

Limita Cílem limity je zajistit 

Aktivity v 

exhalátech 

ventilačního 

komína JZ  

Aby aktivita radionuklidů vypuštěných v exhalátech ze 

všech JZ do okolí při normálních i abnormálních 

podmínkách během vyřazování byla taková, že efektivní 

dávkový ekvivalent nebude u jednotlivců z obyvatelstva 

větší než 200 μSv/rok. 

Aktivity 

kapalných 

výpustí 

Aby aktivita radionuklidů vypuštěných v odpadních 

vodách ze všech jaderných zařízení JE při všech 

podmínkách během vyřazování byla taková, že efektivní 

dávkový ekvivalent nebude u jednotlivců z obyvatelstva 

větší než 50 μSv/rok. 

Přístroje 

radiační 

kontroly 

kontinuální měření měrných aktivit v technologických 

okruzích systémů a v prostorách JZ, měření obj. aktivity 

aerosolů na výstupu z ventilačního komína do živ. prostř. a 

kontrolu aktivity vypouštené vody ze zpracovatelských 

technologií. 

Ventilační 

systémy 

usměrněné proudění, odsávání a filtraci vzduchu z 

prostorů kontrolovaného pásma hlavního výrobního bloku 

a budovy pomocných provozů. 

Napájení  dostatečné zdroje energie pro napájení vlastní spotřeby JE 
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5 Dokumentace systému managementu jakosti 

 
Účelem je popsat stav a formu plnění požadavků na dokumentaci 

systému managementu kvality podle atomového zákona. Cílem je rozhodnutí 

regulátora (ÚJD), kterým úřad vydá stanovisko k interním dokumentům 

zpracovaného systému managementu jakosti (SMJ) provozovatele (pokud je 

schválí). 

 

5.1 Stručný popis integrovaného SMJ provozovatele JE: 

Příručka ISM (integrovaného systému managementu) je vrcholovým 

dokumentem ISM, který popisuje ISM budovaný v souladu s následujícími 

požadavky, resp. doporučeními:  

 

Normem EN ISO 9001: 2009 Systémy managementu jakosti 

(požadavky), EN ISO 14001: 2005 Systémy environmentálního managementu 

(specifikace s návodem k použití), OHSAS 18001: 2009 systémy managementu 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (požadavky), dále atomového zákona. Dále 

jsou to požadavky na dokumentaci systému jakosti držitele povolení, jakož i 

vybraných zařízení a rozsahu jejich schvalování. Podstatné je také zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (vyhlášky) a bezpečnosti technických 

zařízení, a bezpečnostních požadavků IAEA GS-R-3 (2006) systém řízení zařízení 

a činností. 

 
Požadavky na dokumentaci 

systému kvality držitele povolení 

Příslušná část dokumentace SMJ 

provozovatele JE 

ISO 9001:2000. Požadavky SMJ ISM kompatibilní s ISO 9001:2009 

a) udržovat vysokou úroveň JB V příručce ISM", Politika jakosti a JB 

b) zajistit odborně způsobilé 

zaměstnanců 

definována v "Příručce ISM", 

(Politika odborné přípravy)  

c) popis organizační struktury s 

odpovědností konkrétní funkce za 

přesně určenou oblast JB 

„Systém odborné přípravy zaměstn.“, 

„JB“ „Organizační řád“, „Zřízení 

výboru JB“, „Popisy prac. funkcí“ 

d) závazný postup odpovědnosti 

za obsazování funkcí přímým s 

vlivem na JB zaměstnanců JZ. 

"Výběr zaměstnanců"; "Popisy prac. 

funkcí"; "Systém odb. přípravy, 

"Zákl. a periodická příprava" a "JB" 

e) posouzení SMK z hlediska JB a 

zabezpečení zpětné vazby 

"Příručka ISM"; "Jaderná 

bezpečnost"; "Řízení neshod" 

f) požadavky na posouzení změn 

SMK a účinnosti jejich provádění 

"Příručka ISM"; "Interní audity ISM 

a SMJ dodavatelů" "Řízení neshod" 

g) požadavky kvality urč. plněný v příručce ISM 
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použitím odstupň. přístupu 

h) udržování kompetencí 

zaměstnanců, úrovně kultury JB 

"Příručka ISM", "JB","Systém 

odborné přípravy zaměstnanců" 

i) kvalifikace zaměstnanců 

provádějících kontroly a zkoušky 

specifik. zařízení nebo procesů, 

na jejich úroveň a nezávislost 

"Příručka ISM"; "Kontroly a 

zkoušky"; "Systém odborné přípravy 

zaměstnanců“, “Katalog pracovních 

předpokladů" 

j) požadavky na systémy kvality 

dodavatelů výrobků, prací a 

služeb majících vliv na JB JZ 

Požadavek je plněný v následující 

dokumentaci "Příručka ISM", 

"Manuál zakázek" (interní dok.) 

k) požadavky na prověřování 

systémů jakosti dodavatelů 

"Příručka ISM", "audity ISM, audity 

SMJ dodavatelů" (interní dokument) 

l) požadavky na smlouvy s 

dodavateli přiměřeně uplatňující 

kvalitu dodávek, kontrolu plnění 

smluv. kontr. audit 

"Příručka ISM", "Interní audity ISM 

a audity SMJ dodavatelů"; "Postup 

při vypracovávání smluv" 

m) požadavky na vedení záznamů 

zabezpečování kvality a kvality a 

způsobu jejich prokazování úřadu 

"Příručka ISM", "Styk dozorčími 

orgány"; "Řízení dokum."; "Podací 

řád a plán" 

 

Tabulka č. 5: Plnění požadavků na dokumentaci systému řízení kvality 

 

 

5.1 Etapový program zabezpečení kvality 

 
EPZK musí být v souladu s požadavky kladenými na dokumentaci 

systému jakosti týkajících se JZ. Obsahovým a strukturálním základem tohoto 

EPZK je příručka integrovaného systému managementu (dále PISM). Tento 

dokument popisuje EPZK pro 1. etapu vyřazování JE. 

 

Provozovatel musí pro etapový program zabezpečení kvality, pro fázi 

vyřazování JE, upravit směrnice pro všechny obory činnosti, které vycházejí z 

licence pro vyřazování JE. 
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5.2 Program kvality vybraných zařízení 

 
 

Stanoví vybrané zařízení, na která se vztahuje program kontrol, a je 

současně i plánem provozních kontrol vybraných zařízení pro 1. etapu vyřazování 

JE.  

 

Zahrnuje v tomto případě 12 plánů kvality, které je třeba vypracovat pro 

primární okruh v souladu s požadavky vyhlášky. 

 

 

Označení  Název PK 

ZPK IO 01 PK pro ventilátory, vývěvy a dmychadla systému VZT 

ZPK IO 02 PK pro vzduchové filtry  

ZPK IO 03 PK pro vzduchotechnické potrubí 

ZPK IO 04 PK pro klapky systémů VZT 

ZPK IO 05 PK pro systémy nádrží, spec.kanalizace (ČN) a úložiště KRAO 

ZPK IO 06 PK pro systém speciální kanalizace a odpadních vod SČV  

ZPK IO 07 PK pro nádrže systému nečistého kondenzátu tekutých RAO 

ZPK IO 08 PK pro čerpadla aktivních médií systému SČV 

ZPK IO 10 PK pro filtry a lapače ionexů SČV 

ZPK IO 11 PK pro odpařovací stanice systému SČV 

ZPK IO 12 PK pro systém SČV, úložiště KRAO a stáčení RAO  

ZPK IO 13 PK pro nádrže systému úložiště RAO 

 

 

PK obecně stanoví nezbytné kontroly, periodicitu těchto kontrol. Je 

orientován na kontrolu použitých materiálů v etapě provozu, oprav a údržby 

zařízení, kontinuálního plnění projektovaných parametrů a monitorování 

vybraného zařízení během celé doby životnosti. PK je zaměřen obvykle na 

kontrolu parametrů, které jsou nezbytné pro bezchybný provoz vybraných 

zařízení. Jedná se např. o kontrolu těsnosti, kontrolu svarových spojů a celkovou 

integritu zařízení případně další. Plán stanovuje kritéria přijatelnosti při 

identifikovaných chybách a povinnosti provozovatele JZ při plnění požadavků PK. 
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5.3 Program zkoušek 
 

Pravidelné kontroly musí být hlavně zaměřeny na místa s vyšší 

pravděpodobností poruchy, netěsnosti, resp. vady materiálu. Nejpravděpodobnější 

místa poruch jsou svarové a přírubové spoje, nátrubky, dělící roviny vstupních 

průlezů. 

 
# Druh kontroly Způsob 

kontroly 

Rozsah/ 

perioda 

Metodika/ 

kritérium  

Doklad 

1 kontrola povrchu 

svarů nádoby a 

povrchu nádoby  

vizuální 

prohlídka 

dle EN 

1 x rok 

 

EN 970 

 

protokol o 

kontrole  

+ opatření 

2 Kapilární zkouška 

kout. svary, hřídel 

PT ve 

smyslu EN  

1 x 3 roky 

 

EN 571-1  

EN 1289  

protokol 

+ opatření 

3 kontrola tloušťky 

základního mat. 

ultrazvuk  zvolená 

místa, 1 x 

2roky 

dle EN 473 

min.naměř. 

tloušťka 

protokol 

+ nápravné 

opatření 

4 zkouška těsnosti 

 

EN 69 00 

12 Provoz. 

Médiem, 

vzduchem 

100%, 1 x 

rok 

viz.  

EN 69 00 12 

čl.. 107-115 

projektová 

dokumentace 

protokol z 

tlakové 

zkoušky 

těsnosti 

5 zkouška těsnosti 

přetlaková, 

bublinková, 

pneumatická  

prohlídka 

zařízení 

ve smyslu 

EN 473 

100%, 6 let v smyslu EN 

473, EN 1593  

protokol 

z tlakové 

zkoušky 

těsnosti 

6 tlaková zkouška 

pevnosti 

EN690012 100%, 6 

let,  

EN 69 00 12 

čl. 121 

Protokol 

nápr.opatř. 

7 vnitřní prohlídka EN690012 100%,6let EN 69 00 12 Protokol, 

opatřeni 

 
Tabulka č. 6: Program kontrol pro provoz, údržbu a opravy 

 

Také montážní kontroly může provádět jen oprávněná organizace se 

zohledněním všech předpisů a technických podmínek uvedených v tomto PK a 

projekční dokumentaci a dle kritérií přijatelnosti dosažené kvality. 
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ZAČÁTEK 

 

ne 

UDÁLOST 

 

 
  

Jsou překročeny limity 

podmínek anebo hrozí 

jejich překročení? 

 

 

 

Událost 

mimo 

klasifikaci 

vnitřního 

havarijního 

plánu ano 

 

 

Jsou anebo 

mohou nastat úniky RAL 

mimo prostory JZ a na 

jeho  

území?  

 

ne 1. stupeň 

pohotovosti 

 

Sledování stavu, 

při změně, návrat 

na začátek 

ano 

2. stupeň 

Nouzový stav 

na území JZ 

6 Vnitřní havarijní plán 

 
Vnitřní havarijní plán obsahuje plánovaná opatření pro události na území JZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek č. 19: Schéma klasifikace událostí podle závažnosti 

 
Analýza následků provozních událostí (havárií) během činností 

vyřazování určuje případy, se kterým může daná provozní událost nastat a také 

odhaduje jejich následky na pracovníky provádějících uvedené činnosti resp. na 
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obyvatelstvo. Následky provozních událostí během vyřazování se zařazují do 4 

tříd rizika. (Třída I významné následky; a tř. IV s malými lokálními následky v 

rámci pracoviště, nevyžadují dodatečná bezpečnostní opatření) 

Na základě příslušných norem [11] je třeba navrhnout limity a následky 

provozních událostí během činností vyřazování, ty je třeba rozdělit do čtyř 

kategorií, a to provozní události s dopadem: 

1) Mimo areál JZ - ≥ 5 mSv obyvatelstvo mimo areál;  

2) V rámci areálu JZ -≥ 5 mSv v rámci areálu nebo ≥ 20 mSv v rámci SO; 

3) V rámci stavebního objektu - ≥ 0,02 mSv obyvatelstvo mimo areál 

nebo ≥ 0,5 mSv v rámci areálu nebo ≥ 5 mSv v rámci stavebního objektu;  

4) V  rámci pracoviště - <0,02 mSv obyvatelstvo mimo areál nebo < 0,5 

mSv v rámci areálu nebo <5 mSv v rámci stavebního objektu. 

 

Havárie Původce poruchy Tř. Následky 

Pád 

vybraného 

PRAO 

Vypadnutí vybraného vysoce RAO z 

manipulátoru při problematické 

manipulaci; vyklouznutí předmětu 

II. 
v rámci 

pracoviště 

Únik 

KRAO 

 

Prasknutí provozní nádrže BPP s 

koncentrátem v místě některého svaru ve 

spodní části nádrže 

II. 
v rámci stav. 

objektu 

Výpadek 

elektrickéh

o napájení 

Neúmyslné zapojení/odpojení obvodů el. 

zařízení, narušení izolace kabelů. 
II. v rámci 

stavebního 

objektu 
Přetížení elektrických obvodů III. 

Výpadek 

VZT 

 

v důsledku ztráty napájení, nefunkčnosti 

pohonů/ventilátorů, poškození/odstavení 

VZT syst. 

II. 

v rámci 

stavebního 

objektu 

Výbuch a 

následný 

požár 

během 

demontáže 

Poškození řezací soupravy a požárem 

kvůli nesprávné manipulaci při výměně 

tlak. lahví, porušením zásad kultury 

bezpečnosti (pracovního postupu), 

chybami mat., na soupravě, apod. 

II. 

v rámci 

stavebního 

objektu 

Přírodní a 

jiné 

katastrofy 

KRAO 

Pád letadla III. v rámci areálu  

Úder blesku do části rozvodové sítě el. 

napájení 
III. 

ve stav. 

objektu 

 

Tab. č. 7: původce provoz.poruch s třídou rizika a potenciálními následky 



36 

 

 

7. Plán 1. etapy vyřazování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 20: plánu vyřazování podléhá interaktivnímu přístupu 

 

 
7.1 Cílový stav po ukončení I. etapy  

 

1. Bylo demontované nevyužitelné technologické zařízení v těch 

objektech, které byly zařazeny do 1. etapy. 

2. Byla provedena demolice některých nepotřebných neaktivních 

stavebních objektů. 

3. Některé neaktivní objekty (strojovna, etažérky) po demontáži 

podstatné části technologického zařízení nebyly zdemolované a 

jejich likvidace byla přesunuta na následující období. 

4. Technologické zařízení v objektech s aktivními provozními 

systémy (HVB, BPP a ostatní) zůstalo ke konci 1. etapy 

nedotčeném stavu.  

5. Všechny RAO, vyprodukované v provozu byly odstraněny. 

6. Zbývající část neaktivních stavebních objektů zůstala nedotčená 

(technologická i stavební část). Tato část je rozdělena na skupinu 

objektů, které budou vyřazeny v následujícím období a na 

zbývající stavební objekty, které nejsou předmětem vyřazování a 

budou nadále využívány v nezměněném stavu. 

Časový plán 

Průmyslová 

bezpečnost 
ALARA 

Plán vyřazování 

    

 

 

Minimalizace 

odpadů 
 

Vypínání 

oper.systémů 

Licencování 

    

 

 

  
 

 
 

    

 

    
 

 
 

    

 

     

 

 

Rozpočet 
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V provozu pokračují důležitá vybraná technologická zařízení potřebná pro 

celkový chod systémů (viz tab č. 8). Vybraná zařízení jsou v etapě vyřazovacích 

činností nadále důležitým nástrojem pro zajištění zásad bezpečného vyřazování. 

 

Funkce systému Důvod kategorizace 

Ventilace v HZ Podtlak v prostorách HZ 

Spec. kanalizace v HZ nádrž neorganiz. úniků a drenáži 

Čištění odpadních vod Provoz systému až do likvidace HVB 

Transport kalů z nádrží Pro omezení výpustí nebo úniků RO 

Úložiště RAO v BPP VZT systémy v úložišti RAO 

VZT systémy v BPP Provoz systému až do likvidace HVB 

 

Tab. č.8: Seznam vybraných zařízení JE nutných pro  2. etapy vyřazování 

 

7.2 Technologický postup činností v 1. etapě  

• Vyhořelé palivo se vyveze z budovy reaktoru a transportuje do budovy 

MSVP. 

• Hlavní technologická zařízení primárního okruhu se odstavení z provozu, 

bez pracovních médií a el. napájení, bez propojení na systémy, které 

zůstávají v provozu. 

• Primární okruh jako celek se zaplní čistým kondenzátem a na začátku 

období po ukončení 1. etapy se vydrenážuje a zdekontaminuje. 

• V provozu se ponechají nádrže vodní biologické ochrany (oba bloky). 

Nádrže stále pokračují v plnění požadavku na ochranu personálu. 

• Bazény skladování vyhořelého paliva se částečně zaplní čistým 

kondenzátem až do odstranění regálů ze dna bazénů, určených pro 

ukládání vyhořelého paliva. V průběhu 1. etapy se čistý kondenzát 

vydrenážuje, skladovací bazény se vysušení. Následně se zdekontaminuje 

povrch výstelky bazénů skladování paliva i bazénů. 

• Některé vybrané systémy podporující provoz jaderného ostrova pokračují 

v provozu (systém odběru vzorků, speciální kanalizace, rozvod otopné 

páry a kondenzátu, rozvod stlačeného vzduchu, zdvihací zařízení, výtahy, 

pěnové stabilní hasicí zařízení, rozvod dusíku, systém přípravy 

chemických činidel, systém dekontaminace, systémy rozvodu požární a 

pitné vody, systém demineralizované vody, systém rozvodu chlazené 
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vody, systém měření aktivity odpadních vod, likvidace odpadních 

průmyslových vod, čisticí stanice splaškových vod, systém dozimetrie, 

systém radiační kontroly, systém požární signalizace, dorozumívací 

systém). 

• Provozní média se odstranění, zbývající množství provozních 

radioaktivních odpadů se zpracují. Všechny prostory aktivních objektů 

jsou bez jakýchkoliv radioaktivních odpadů, které byly vyprodukovány 

během provozu včetně budovy pomocných provozů se zbylým 

množstvím radioaktivního odpadu v prostorách úložiště. 

• Demontují se technologická zařízení zahrnuta do 1. etapy vyřazování JE. 

Objekty, kterých se to týká (v neaktivních provozech) se zdemolují. 

Hlavní technologická zařízení ve strojovně a důležitá část zařízení v 

etažérkách se demontují (konečný stav viz obr. č. 21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 21.: Demontované zařízení ve strojovně turbíny na konci 1. etapy 

(ilustrační foto JE Mülheim-Kärlich, Německo) 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/M%C3%BClheim-K%C3%A4rlich_Nuclear_Power_Plant
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8.  Koncept vyřazování II. fáze 

 

• postup činností vyřazování 

• požadavky na technologie nakládání s odpady  

• kapacita a požadavky na předpokládané technologie vyřazování  

• systémy radiační ochrany a na další pomocné systémy  

• očekávaný radiologický stav JE 

• bezpečnostní charakterizace období po 1. etapě vyřazování  

• standardní části jako je organizace zajištění jaderné bezpečnosti  

• limity a podmínky bezpečného vyřazování,  

• zásady bezpečného vyřazování,  

• program dokumentace údajů,  

• požární ochrana,  

• požadavky na nakládání s jadernými materiály,  

• provozní předpisy, program sledování a údržby,  

• uplatňování zpětné vazby z provozních zkušeností  

• požadavky na licencované období po 1. etapě vyřazování.  

 

Nejzávažnějšími činnostmi v období po ukončení 1. etapy vyřazování je 

demontáž reaktorů a demontáž zařízení primárního okruhu. Ostatní činnosti jako 

je demontáž ostatních obecných zařízení v kontrolovaném pásmu a mimo 

kontrolovaného pásma, dekontaminace a radiační kontrola stavebních povrchů, 

demolice a naložení s lokalitou jsou standardní činnosti, pro které jsou k dispozici 

zkušeností z jiných projektů vyřazování. 

 

Demontáž reaktoru JE, vzhledem k přijaté strategii bezprostředního 

vyřazování, bude představovat nejnáročnější technickou část vyřazování. Na 

základě současné světové praxe demontáže reaktorů, demontážního postupu dosud 

uvažovaného v koncepčních plánech vyřazování JE s reaktory typu VVER a 

PWR, je možné zvažovat následující základní způsoby demontáže: 

• Fragmentace vnitřní vestavby částí a TNR na místě. 

• Demontáž, skladování a ukládání tlakové nádoby reaktoru jako celku. 
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• Fragmentace částí vnitřní vestavby na místě, uložení TNR jako celku. 

 

Výběr optimální varianty demontáže konkrétního reaktoru JE je třeba provést 

na základě vypracování analýzy možných postupů jednotlivých variant demontáže 

a jejich vyhodnocení z hlediska technické proveditelnosti, činností nakládání s 

RAO, bezpečnosti a nákladů na jednotlivé varianty. 

 

V oblasti nakládání s radioaktivními, nebezpečnými a konvenčními odpady 

se v rámci období po ukončení 1. etapy vyřazování předpokládají standardní 

činnosti jako jsou zpracování, úprava a skladování nízko a středně aktivních RAO, 

transport a ukládání ve VBK a velkorozměrových komponentů v RÚ RAO, 

nakládání s odpady VLLW, nepodmíněné a podmíněné uvolňování materiálů do 

ŽP, nakládání s konvenčními a nebezpečnými odpady. V oblasti ukládání na RÚ 

RAO bude nutné vypracovat a realizovat návrh, rozšíření a licencování RÚ RAO 

pro ukládání velkorozměrových komponentů, pokud taková varianta bude 

schválena, návrh a licencování nových balených forem VBK pro RÚ RAO, které 

budou potřebné při demontáži reaktorů a zařízení primárního okruhu a 

předpokládá se výstavba a licencování úložiště VLLW ještě před začátkem období 

po ukončení 1. etapy vyřazování. Předpokládá se, že v rámci období po ukončení 

1. etapy vyřazování bude k dispozici integrální sklad, který se bude používat pro 

skladování RAO neuložitelných v RÚ RAO, do doby, než bude HÚ uvedeno do 

provozu a na skladování komponentů demontovaných jako celek, včetně reaktoru. 

 

8.1 Koncový stav vyřazování JE  

 

Koncový stav vyřazování JE je další využití lokality. V koncovém stavu 

bude terén vyrovnaný, bude provedena závěrečná radiační kontrola a bude 

vypracována závěrečná zpráva. Plánovaný koncový stav umožní další využití 

lokality podle záměrů vlastníka.  
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9 Podpůrné dokumenty pro plán fyzické ochrany 

 

Objekty radiačně zatížené představují riziko ohrožení ŽP radiací a projektové 

ohrožení definuje síly, prostředky a motivaci potenciálních narušitelů, jejichž 

cílem je neoprávněně vniknout do JZ a tím provést neoprávněnou manipulaci 

s jaderným materiálem JE a RAO, případně provést sabotáž. 

Jaderné zařízení v 1. etapě vyřazování musí splňovat požadavky na FO 

jaderných zařízení II. kategorie (reaktorovna, BPP, budovy dieselgenerátorů a 

objekt technické vody) definované ve vyhlášce o požadavcích na zabezpečení FO. 

(Pozn.: I.kat je jaderné palivo) 

Základním krokem pro kategorizaci RAO a zařízení je inventarizace jejich 

aktivity a inventarizace radionuklidů. Všechna zařízení IO jsou uvedena do klidu, 

tj. bez jaderného paliva a nehrozí jaderně nebezpečná manipulace.  

Objekty vyřazované v 1. etapě nejsou objekty, v nichž jsou umístěny nebo se 

nacházejí jaderné materiály a RAO, a také nejsou potřebné pro zajištění dalšich 

nezbytných funkcí pro bezpečné vyřazování. Na základě výše uvedeného lze 

konstatovat, že objekty vyřazované v 1. etapě mohou být objekty bez 

kategorizace. 

 

10 Plán nakládání a přepravy RAO a běžných odpadů 

 
Hlavním cílem je: 

 

-  definovat strategii nakládání s odpady z vyřazování JE, 

-  zhodnotit inventář konvenčních odpadů a RAO z vyřazování JE, 

-  vyhodnotit dostupnost technologií pro nakládání s RAO v místě [10] 

 

 
 

Obr. č. 22: Metodika likvidace odpadů a správy LILW (Zdroj: Areva) 

 
Klíčovým prvkem strategie nakládání s konvenčními a radioaktivními 

odpady z vyřazování je uvedení co nejvyššího množství odpadů do životního 

prostředí.  
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Proto se musí sestavit seznam objektů a zařízení JE zařazených do 1. 

etapy vyřazování JE a předmět vyřazování v těchto objektech. Dále analyzovat 

technologie, které jsou v současné době dostupné v lokalitě JE. 

 

RAO PŘEDÚPRAVA ÚPRAVA ÚLOŽIŠTĚ 

KRAO-koncentrát Bitumenace CVBK LILW  

Směs PRAO Třídit 

spalitelné/lisování 

(viz 7 a 8) (viz 7 a 8) 

Kontaminované   

kovové  

komponenty 

Konvenční dekont. — Do ŽP 

VLLW 

Vysokotlaké 

lisování 

CVBK LILW 

Obal Skladování 

Třídění Obal Přetavení 

Aktivované mat. 

(beton a kovy) 

Fragmentace CVBK LILW 

Obal Skladování 

Kont.stav.povrch Obrušování  Do ŽP 

Kontaminovaná   

betonová drť a  

kontamin. zeminy 

— — VLLW 

CVBK LILW 

— Použití:výplň 

Lisovatelné, 

nekovové PRAO 

Nízko/vysokotl. 

lisování 

— VLLW 

CVBK LILW 

Hořlavé RAO Spalování-lisov. 

popílek+parafín 
CVBK  LILW 

 
Tabulka č. 9: Možné alternativy nakládání s odpady z vyřazovaní JE 
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10.1 Scénáře zpracování hlavních druhů RAO 
 

Proces zpracování a úpravy RAO závisí na druhu odpadu a scénáři 

nakládání s těmito RAO, které v sobě odrážejí použití zpracovatelských technik, 

možnosti skladování a finálního ukládání odpadů.  

 

V této části jsou popsány scénáře všech druhů odpadů, které vznikají při 

provozu a budou vznikat při vyřazování JE, tj. pevných a kapalných RAO. Pevné 

RAO lze rozdělit do 2 základních kategorií: 

 

 Kovové RAO (uhlíková, nerezová ocel, barevné kovy) 

 

 Nekovové RAO, které jsou 

 

o spalitelné 

o lisovatelné 

o vhodné pouze pro cementování do sudů a následně do 

kontejnerů VBK, protože je nelze zpracovat lisovacím 

zařízením. 

 

10.1.1 Scénář zpracování kovových RAO 
 

Scénáře zpracování a úpravy kovových RAO závisejí na aktivitě 

vstupujících materiálů a jsou znázorněny na následujícím obrázku č. 23. 
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Obr. č. 23 Scénáře zpracování kovových RAO 

 
VDL - vanová dekontaminační linka, 

Otryskání - suchá dekontaminace pomocí kovových abraziv, 

ECVN - elektrochemická vanová dekontaminace nerez ocelí, 

VTL - vysokotlaké lisování, 

CVBK - cementace do kontejnerů VBK, 

CSUDY - cementace kovových RAO do sudů, 

HÚ - hlubinné úložiště, 

NTL - nízkotlaké lisování. 

 

Na základě Obr. č. 23 je možné kovové RAO po demontáži zařízení 

rozdělit podle aktivity na tři skupiny: 

 

1.  Demontované kovy s aktivitou maximálně do 3 kBq/cm
2
 přicházející po 

třídění podle velikosti, na fragmentační pracoviště, dále následuje vanová 

dekontaminační linka (obsahující oplachové vany, ultrazvukové vany a 

vanu pro elektrochemickou dekontaminaci) a suchá dekontaminace 

využitím kovových abraziv. 

V závislosti na úrovni kontaminace jsou pak takové fragmentované a 

dekontaminované kovové materiály uvolňovány do ŽP nebo postupují na 

přetavbu a následně jsou uvolněny do ŽP. V případě vyšší kontaminace 

kovových fragmentů se tyto lisují na vysokotlakém lisu nebo se 

cementují do sudů a následně do VBK a ukládají na centrálním úložišti. 
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Třídění 

ŽP 

Popel ze 

spalovny 

VTL 

 

CVB

K 

 

RÚRAO 

 

CSUD

Y 

 

CVB

K 

 

RÚRAO 

 

Spalitelné RAO 

 

Ostatní RAO 

 

VT-lisovatelné 

RAO 

 

Nekovy po 

demontáži 

Spalovna 

2. Demontované kovy, u kterých není možné snížit kontaminaci ani 

vícenásobným oplachem v dekontaminačních roztocích na úroveň 3 

kBq/cm
2
, postupují na dálkovou fragmentaci. Fragmenty se pak 

zpracovávají buď na vysokotlakém lisu nebo v případě vyšší aktivity 

nevyhovující limitům přijatelnosti na VTL se takové kovy cementují do 

sudů a následně do VBK a ukládají na trvalém úložišti. 

 

3. V případě vysoké úrovně kontaminace, resp. aktivace kovových 

materiálů se demontované kusy budou přímo cementovat do kontejnerů 

určených do hlubinného úložiště. 

 

 

10.1.2 Scénář zpracování nekovových RAO  
 

Nekovové RAO se po demontáži třídí na třídicím pracovišti na 5 skupin 

materiálů: materiály uvolnitelné do ŽP, spalitelné, pro nízko- a vysokotlaké 

lisování, a ostatní RAO. Těmto skupinám jsou přizpůsobeny i scénáře jejich 

zpracování jak naznačeno na obr. č. 24.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. č. 24 Scénáře zpracování nekovových RAO 

 

 

Ze schéma vyplývá, že v případě nesplnění limitů pro uvolnění 

nekovových materiálů do ŽP se produkty zpracování takových RAO ukládají na 

trvalé úložiště. Zpracování popela ze spalovny a jeho míchání s parafínem probíhá 

následným lisováním.  
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10.1.3 Scénář zpracování kapalných RAO (KRAO) 

 
Co se týče KRAO, je možné je po monitorování roztřídit podle aktivity 

na 3 skupiny: KRAO, které je možné vypustit do ŽP, KRAO postupující na proces 

odpařování a KRAO postupující kvůli vysoké aktivitě na čištění na ionexových 

filtrech (viz obr. č. 25). Po zahuštění druhé skupiny KRAO na odparce vznikají 

koncentráty, které se dále zpracovávají na bitumenační lince nebo se s nimi 

cementuje do VBK. Poslední skupina KRAO, která nesplňuje vstupní limity 

aktivity na odparce (s velkou pravděpodobností půjde jen o některé KRAO 

především z dekontaminace IO), by se měla dočišťovat na ionexových filtrech, 

aby se snížila jejich aktivita a mohly být zahuštěné na odparce a dále zpracované.  

 

Obr. č. 25 Scénáře zpracování kapalných RAO 

 
Z čištění KRAO v JE resp. při jejich zpracování na odpařovacím a 

bitumenizačním zařízení vznikají síťované ionexové filtry jako sekundární RAO, 

které se běžně budou zpracovávat bitumenizací a následně po cementaci do VBK 

se budou ukládat na trvalé úložiště. Pouze v případě vyšších aktivit se ionexové 

filtry solidifikují do vitrifikátu (viz obr. č. 25) a vitrifikační patrony se skladují ve 

speciálním skladu. 
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11. Program provozních kontrol vybraných zařízení (VZ) 

 
Programy provozních kontrol jsou vypracovány jako sdružené 

(sjednocené) programy kontrol pro zařízení stejného druhu (kapitola. 5.3).  

Podkladem pro vypracování programů provozních kontrol vybraných zařízení, 

jsou výstupy z PK vybraných zařízení, schémata skutečného stavu, provozní 

předpisy a informace od provozovatelů.   

Na základě seznamu vybraných zařízení a Plánů kvality vybraných 

zařízení se musí vypracovat plán zkoušek pro: 

 

01 PPK pro ventilátory systému VZT (vzduchotechniky) 

02 PPK pro vzduchové filtry 

03 PPK pro vzduchotechnické potrubí 

04 PPK pro klapky systémů VZT 

05 PPK pro systémy nádrží, spec. kanalizace a úložiště KRAO 

06 PPK pro systém Speciální kanalizace a odpad. vod ŠOV 

07 PPK pro nádrže systému nečistého kondenzátu 

08 PPK pro čerpadla aktivních médií systému ŠOV 

09 PPK pro filtry a lapače iontoměničů systému ŠOV 

10 PPK pro odpařovací stanice systému ŠOV 

11 PPK pro systém speciální kanalizace a odpadních vod ŠOV 

12 PPK pro nádrže systému ložiska tekutých RAO 

 

 

12. Provozní předpisy určené ÚJD 

Účelem je seznam provozních předpisů (PP) pro vyřazování, důležitých z 

hlediska bezpečnosti.  

 

Pro 1. etapu byly stanoveny jen vybrané systémy a zařízení JE plnící 

bezpečnostní funkce, zařazené do bezpečnostní třídy III, nezbytné k udržení 

podmínek prostředí uvnitř JZ potřebných pro provoz bezpečnostních systémů a k 

plnění činností zaměstnanců důležitých pro JB, nezbytné pro omezení výpustí 

nebo úniků tuhých, kapalných nebo plynných RA látek a ionizujícího záření pod 

stanovené limity při normálním provozu a mimořádného provozu. 
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12.1 Systémy zajišťující plnění bezpečnostních funkcí v 1. etapě  

 

 Funkce systému (bezpečnostní třída III) 

Zajištění filtrace a usměrněného proudění vzduchu v HZ 

Zajištění zpracování kapalných RAO vzniklých během vyřazování JZ  

Zajištění transportu RA kalů z nádrží a místností 

Zabezpečení skladovacích kapacit a přepravních tras pro RA odpady 

Zajištění filtrace a usměrněného proudění vzduchu ve skladu RA odpadů v BPP 

Zajištění filtrace a usměrněného proudění vzduchu ve skladu RAO v KRAO 

Zajištění filtr. a usm. proud. vzd. v reakt. místnosti a odsávání z čištění akt. vod 

Zajištění čištění RA plynů 
 

Tab. č.10: Systémy, které plní bezp. funkce v 1. etapě vyřazování 

 

 
Souhrn provozních předpisů pro předání ÚJD - seznam je třeba vytvořit 

na základě analýzy činností, které budou prováděny během první etapy vyřazování 

JZ, s cílem zajistit nezbytné podmínky pro bezpečné vyřazování, jakož i na 

základě systémů potřebných pro zajištění jaderné bezpečnosti a zabezpečení 

plnění bezpečnostních funkcí během této etapy. Na základě tohoto seznamu, 

příslušný úřad určí provozní předpisy potřebné pro písemnou žádost o povolení 

pro první etapu vyřazování. 

  

 

13. Systém výcviku personálu 

 

Provozovatel má platný systém odborné přípravy pro provoz JE: 

 Systém odborné přípravy zaměstnanců 

 Plánovaní, realizace a hodnocení přípravy zaměstnanců 

 Základní a periodická příprava 

 Školení o BOZP, ochrana proti požáru (OPP),  

 FO a RO pro zaměstnance, dodavatele a spolupracující osoby; 

 Manažerská a jazyková příprava 

 
Tento systém podléhá změnám ve vazbě na aktuální změny organizační 

struktury organizace, změny popisů pracovních funkcí, změny na jaderném 
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zařízení, změny v dokumentaci systému jakosti organizace. Každá jeho změna 

musí být schválena ÚJD před jejím uplatněním v organizaci. 

Příprava dokumentace potřebné k vydání povolení na 1. etapu vyřazování 

JE vyžaduje vypracování budoucí organizační struktury k zajištění činností 

souvisejících s vyřazováním JE. Musí být určeny funkční vazby a odpovědnosti 

pracovních funkcí, jejich vliv na jadernou bezpečnost, popisy pracovních funkcí. 

Systém odborné přípravy je přímo navázán na tyto skutečnosti. 

 

 

14 Havarijní plán pro region v zóně havarijního plánování 

 
Zaměřuje se na činnosti, které by se měly dělat, stane-li se radiační 

nehoda, v návaznosti na vnitřní havarijní plán, který obsahuje opatření na 

zmírnění nebo omezení jejich následků. 

 

Ohrožené území radioaktivními nebezpečnými látkami je pro potřeby 

analýzy území a plánu ochrany obyvatelstva legislativně stanoveno ve vyhlášce 

členění oblastí ohrožení a způsob jejich zakreslování je definováno v příloze této 

vyhlášky jako oblast ohrožení v případě nehody nebo havárie jaderného zařízení, 

která se člení na pásma A, B, C a na 16 sektorů s velikostí středového úhlu 22,5 

stupně, přičemž střed prvního sektoru je orientován na sever. 

 

Opatření rané fáze - ukrytí obyvatelstva, podání jodového profylaktika a 

regulace pohybu osob se v současnosti plánují a připravují v územních celcích v 

okolí do 25 km od JE. Při radiační havárii JE se v těchto územních celcích 

plánovaná opatření uskutečňují ihned po varování obyvatelstva a bez vyčkávání na 

výsledky monitorování skutečné radiační situace příslušnou územní havarijní 

komisí. 
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15 Výsledky výpočtových analýz 

 

Směrné hodnoty zásahových úrovní pro neodkladná opatření a vypočtené 

maximálně prognózované dávky od všech cest ozáření uvádí následující tabulka: 

 

 

 

 

Opatření 

Směrnice zásah. úrovně Prognózovaná individuální dávka 

Odvratitelná 

efektivní 

dávka na 

štítnou žlázu 

[mSv] 

Doporuč. 

odvrati-

telná 

dávka 

[mSv] 

Pád 

pevného 

RAO 

[mSv] 

Únik 

KRAO – 

atmosféra 

[mSv] 

Únik 

KRAO  -

hydrosféra 

[mSv] 

Ukrytí  5 - 50 mSv  10 mSv 2.97x10
-6

  5.37x10
-6

  0,262  

I-profylax. 50 - 500 100 mSv 1.22x10
-4

  9.84x10
-5

  0,255  

Evakuace  500 – 5000 100 mSv 1.22x10
-4

  9.84x10
-5

  0,262   
 

Tabulka č. 11: Směrné hodnoty zásahových úrovní pro neodkladná 

opatření a maximální prognózované dávky od všech způsobů ozáření 

 

 
Z uvedených analýz tedy vyplývá, že v okolí uvažovaného jaderného 

zařízení JE v 1. etapě vyřazování z provozu při demontážních pracích na 

sekundárním okruhu, jakož i souběžných činnostech (odstranění koncentrátů z 

provozních nádrží, dekontaminace IO a odstranění pevných RAO) nedojde při 

uvažovaných nejzávažnějších možných havarijních událostech k dosažení, resp. 

překročení zákonem stanovených podmínek na prohlášení oblasti ohrožení ve 

smyslu vyhlášky, tj. v jeho okolí nevznikne území, ve kterém se při vzniku 

mimořádné události spojené s únikem nebezpečných škodlivin může ohrozit život, 

zdraví, majetek nebo životní prostředí. Vypočtené konzervativní hodnoty dávek 

jsou mnohem nižší, než hodnoty zásahových úrovní pro ochranu obyvatelstva a 

nižší i než povolený roční limit ozáření jednotlivce z obyvatelstva. 
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16 Modifikace hranic jaderného zařízení 

 

 
Dokument popisuje objekty, provozní soubory, systémy a zařízení např. 

na obr. JE V1, které tvoří hranice jaderného zařízení JE ve vztahu provozovaných 

jaderných zařízení k okolí. Také definuje objektovou skladbu, číslování a názvy 

provozních souborů a jejich členění, označení a názvy systémů a vazby mezi 

stavebními objekty, provozními soubory a systémy patřícími do JE. 

 

Návrh úpravy hranic JE na příkladu JE Jaslovské Bohunice: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. č. 26: Schéma vymezení areálu objektů JE V1 červenou barvou 
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17 Změny zóny havarijního plánování JZ 

 

Ohrožené území RA látkami bylo pro potřebu analýzy území a plánu 

ochrany obyvatelstva legislativně stanoveno ve vyhlášce [12] jako: 

1.  Oblast ohrožení se v případě nehody nebo havárie jaderného zařízení 

člení na pásma A, B, C a na 16 sektorů s velikostí středového úhlu 22,5 stupně, 

přičemž střed prvního sektoru je orientován na sever. 

2.  Z oblasti ohrožení se v případě nehody nebo havárie jaderného zařízení a 

na základě skutečné meteorologické situace vyčleňuje: 

a) blíže ohrožené území, které představuje celé pásmo A (5 km od zdroje 

ohrožení) a pět sektorů v pásmu B (10 km od zdroje ohrožení), přičemž střed 

prostředního z nich je orientován ve směru přízemního větru, 

b) ohrožené území, které představuje pět sektorů od pásma B (10 km od 

zdroje ohrožení) do pásma C (pro JE je to 25 km od zdroje ohrožení, přičemž střed 

prostředního z nich je orientovaný ve směru přízemního větru.  Hranice pásma A, 

B a C jsou definovány vyhláškou [12]. Navrhovaná hranice oblasti ohrožení pro 

popisované JZ ve vyřazování je hranice areálu JZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 27 - Současná hranice oblasti ohrožení na příkladu lokality JE V1  
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18 Kategorizace vybraných zařízení do BT 
 

Předložený dokument řeší návrh seznamu vybraných zařízení JE pro 

první etapu vyřazování. Seznam se zpracovává s přihlédnutím k ustanovením 

atomového  zákona. 

 

Vyhláška ÚJD [13] stanoví podrobnosti o požadavcích na jadernou 

bezpečnost jaderných zařízení při jejich umísťování, projektování, výstavbě, 

uvádění do provozu, provozu, vyřazování a při uzavření úložiště, jakož i kritéria 

pro kategorizaci vybraných zařízení do bzpečnostních tříd (BT). 

 

- Důležitá zařízení a systémy, z hlediska jaderné bezpečnosti jaderného 

zařízení, musí být zařazeny do bezpečnostních tříd podle svého významu pro 

jadernou bezpečnost a dle bezpečnostní funkce systému (JE je stále jaderným 

zařízením), palivo je mimo HVB, IO není dekontaminován 

 

- BF které musí být plněny na JE v režimu 8 jsou: BT III F a J 

- systémy JE, které plní výše uvedené bezp. Funkce jsou uvedeny 

v samostatné kapitole 

 

Systémy JE plnící bezpečnostní funkce pro 1. etapu vyřazování  

 

Vzduchotechnika v hermetické zóně - nezbytné pro udržení podmínek 

prostředí uvnitř jaderného zařízení potřebných pro přístup zaměstnanců k plnění 

činností důležitých pro jadernou bezpečnost - vytvořením podtlaku v HZ,  

 

Spec. kanalizace v HVB - pouze nádrž, zpracování KRAO, transport kalů 

z nádrží a místností, sklady RAO v BPP, filtry VZT pro v BPP a v KRAO, VZT - 

nezbytné pro omezení výpustí nebo úniků RAL a ionizujícího záření pod 

stanovené limity - zachováním funkce systému nebo jeho části. 
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19 Plán radiační ochrany 

 

Základním požadavkem je vypracovat a používat program RO tak, aby 

dávky způsobené zářením v elektrárně a v důsledku plánovaných výpustí RO i v 

okolí byly během celého období provozu menší než předepsané limity a tak nízké, 

jak je rozumně dosažitelné. 

RO je tedy u provozovatele zajišťována v 1. etapě vyřazování JE ve 

shodě s požadavky legislativy a také ve shodě s doporučeními IAEA. Vychází se 

především z toho, že radiační ochrana byla v této shodě zajišťována i během 

provozu a z toho, že i při vyřazování se v kontrolovaném pásmu elektrárny 

vykonávají obdobné činnosti vedoucí k ozáření. Proto základní požadavky jsou 

shodné. 

Pokud jde o požadavky na projekt vyřazování, stav je dán a prakticky se 

dá měnit pouze přístrojové vybavení pro monitorování, případně vymezení 

kontrolovaného pásma. Důvodem pro změnu přístrojového vybavení může být 

buď morální a technické opotřebení, nebo nové požadavky, které nebyly aktuální 

během provozu. Týká se to především přístrojů pro měření aktivity aerosolů ve 

vzduchu. Změna vymezení kontrolovaného a sledovaného pásma by měla význam 

pouze tehdy, pokud se tím podstatně změnil některý faktor, například rozsah 

monitorování, sníží se počet osob pracujících v kontrolovaném pásmu, sníží se 

náklady a podobně. Ostatní principy radiační ochrany jsou zajišťovány 

organizačními opatřeními. Pro 1. etapu vyřazování není třeba zásadně měnit 

zavedené a dlouhodobým provozem potvrzené používané postupy.  

 

Návrh pro 1. etapu v monitorovacím plánu musí s ohledem na podstatně 

změněné podmínky po skončení přechodné etapy mezi provozem a zahájením 

vyřazování zohlednit tyto aspekty: 

 

1.)  Hlavním podkladem pro vypracování monitorovacího plánu je 

seznam provozovaných zařízení a seznam předpokládaných prací během 1. etapy 

vyřazování 

2.)  V provozu je ponechán dosavadní stacionární systém radiační 

kontroly. Pokud bude později nahrazen jiným systémem, bude vypracován nový 

provozní předpis. 

3.)  Limit pro výpusti radioaktivních látek ventilačním komínem byl 

přehodnocen. Není důvod k ponechání limitu pro vzácné plyny a jódu. Rozumně 

zdůvodnitelný je limit aktivity aerosolů v emisích na úrovni hodnot dosažených 

během provozu. Vzhledem k podstatnému snížení inventáře radioaktivních látek v 

elektrárně a vzhledem k tomu, že nebude demontáž a likvidace zařízení v 

kontrolovaném pásmu, nehrozí překročení takového limitu. Později může být limit 

změněn ve smyslu ALARA na základě oceňování nového zdrojového členu po 

odvezeni paliva a zpracování odpadů. 
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Vzhledem ke zmenšení zdroje záření navrhuji v monitorovacím plánu 

tyto 

zásadní změny oproti monitorovacímu plánu během provozu: 

1. Z monitorování vynechat  měření aktivity plynů v místnostech. 

2. Jsou vynechány havarijní měření v hermetické zóně. 

3. Z měření v části technologické dozimetrie je ponecháno pouze měření 

aktivity aerosolů ve ventilačních systémech. 

4..Je zajištěno monitorování bariér proti šíření radioaktivních látek 

pomocí stávajícího stabilního systému, resp. přenosných přístrojů. 

5. Z měření aktivity výpustí ve ventilačním komíně je vypuštěno měření 

aktivity plynných výpustí, a radioaktivních izotopů jódu. Zůstalo jen 

měření aktivity aerosolů a odběr vzorků spektrometrem na analýzu. 

6. Měření aktivity kapalných výpustí v dosavadním rozsahu. 

7..Jsou vynechána havarijní měření aktivity výpustí ve ventilačním 

komíně. 

 

Monitorování osobní a monitorování v okolí není důvod měnit, proto 

zůstává v platnosti podle provozních postupů. 

Metody monitorování během vyřazování se prakticky nemění (stejné 

přístroje) oproti provozním metodám - jsou popsány v příslušné dokumentaci. 

Velké změny budou v rozsahu a proto i v metodách uvolňovacího monitorování 

materiálů vyřazování do ŽP. Toto však je mimo rámec řešení úlohy a mělo by být 

předmětem dalšího řešení v návazném projektu. 

V dokumentech, které jsou předkládány v žádosti pro povolení 1. etapy 

vyřazování JE z provozu musí být zohledněny všechny požadavky legislativy s 

využitím zkušeností a praxe během celého období provozu. Dosažené výsledky v 

RO poskytují dobrý výchozí stav a předpoklady pro zajištění požadované úrovně 

radiační ochrany i během vyřazování. 

 

 

20 Plán průmyslové hygieny a bezpečnosti  

 

Bude se vyžadovat postup popisující systém povolování, izolování 

živých systémů (rozvod páry, vody, plynů, chemikálií, elektrické energie a 

podobné) před zahájením výkonu práce (uzamčení ventilu, vložení deskového 

uzávěru nebo fyzické přerušení vedení a montáž záslepky). O všech činnostech 

prováděných v areálu budou vedeny záznamy s podrobným popisem prací 

prováděných během daného dne, ale také jakýchkoliv nehod, událostí nebo 

nebezpečí a způsobu, jak byly tyto vyřešeny. Záznamy budou kontrolovány 

vedením s cílem určit, zda nejsou nějaké rizika, které by si mohly vyžadovat další 

opatření. 
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Shrnutí: Existuje množství potenciálních nebezpečí spojených s 

vyřazovacími a bouracími pracemi v JE. Jedná se však o známá a pochopená 

nebezpečí, která se objevila i při jiných projektech vyřazování, a je možné 

přijmout opatření na jejich snížení nebo odstranění. Klíčovým prvkem při řízení 

těchto rizik je jejich hodnocení. S cílem zachovat vynikající kvalitu v oblasti 

BOZP je mimořádně důležité zajistit, aby všechny činnosti a každý krok v rámci 

dané činnosti byly metodicky prozkoumány s cílem identifikovat potenciální 

nebezpečí a bezpečnostní otázky a přijmout opatření k jejich zmírnění. 

Po provedení hodnocení rizika je stejně důležité, aby výsledky byly 

oznámeny všem pracovníkům podílejícím se na dané činnosti, jakož i těm, kteří se 

na ní přímo nepodílejí, ale kteří by jí mohli být ovlivněni. 

Tento plán identifikuje několik požadavků na určení kompetentních osob 

nebo specializovaných dodavatelů, kteří budou poskytovat poradenství nebo 

dohlížet na určité aspekty prováděných činností. Sem patří zástupci pro 

bezpečnost, zdravotníci pro poskytnutí první pomoci, zdvihací práce, nebezpečné 

látky, azbest, pracovník odpovědný za vydávání povolení, elektroinstalační práce, 

tlakové systémy, výbušniny. Více o způsobech a technice demontáže dále v plánu 

běžné demolice a demontáže. 

V počátečních fázích projektu bude pracovní skupina pro vyřazování 

zahrnovat personál, který pracoval v provozu a zná elektrárnu a její historii. 

Ačkoliv vyřazovací práce včetně nakládání s odpady jsou jasně 

plánované, v celé elektrárně bude třeba provádět běžný dozor a údržbu, při 

zohlednění neustálých změn systémů, zařízení a komponentů. Proto musí 

organizace vyřazování zahrnovat nebo být úzce koordinována s oblastí dozoru a 

údržby elektrárny včetně BOZP. 

Při realizaci vyřazování jsou potřební původní kmenoví, kvalifikovaní a 

zkušení pracovníci v kritických podpůrných oblastech, jakými jsou mimo BOZP 

např. také oblasti: 

 ochrany před požáry a hašení požárů, 

 dozimetrie (radiologická rizika), 

 dozor a údržba, 

 fyzická ochrana.  
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21 Plán protipožární ochrany při vyřazování JE  

 
Při vyřazování JE bude nutné realizovat modifikace stávajících objektů a 

výstavbu nových stavebních objektů. Modifikace objektů je spojena s postupnou 

redukcí dodávek médií a energií, možnými úpravami na systému radiačního 

monitorování, budování dočasných shromaždišť materiálu a přizpůsobení 

přepravních cest. 

 

V rámci vyřazování JE vzniknou možnosti využití různých stavebních 

objektů, materiálů, technologií pro odzkoušení a ověření opatření ochrany před 

požárem pro stavební objekty, systémy a zařízení. 

 

Při vyřazování JE lze využít možnosti pro zrealizování 

velkorozměrových požárních zkoušek: 

 

1. Využití části vnějšího kabel. kanálu spolu se stávajícími kabely 

2. Využití prostoru pro velkorozměrové požární zkoušky 

3. Využití prostoru objektu strojovny pro zkoušku zařízení na odvod tepla 

a zplodin hoření s použitím reálných podmínek požáru 

4. Využití prostoru pro velkorozměrové požární zkoušky před demolicí 

 

DFPP (decommissioning fire protection plan) poskytuje rámec pro 

implementaci opatření na ochranu proti požárům pro jednotlivé fáze vyřazování a 

obsahuje analýzu požárního rizika [14], která identifikuje potenciální nebezpečí a 

způsob, jakým je třeba je řídit.  

 

21.1 Doporučeními pro zpracování DFPP 
 

1. Musí se zpracovat charakteristiky SO v souladu s vyhláškou 259/2009 Sb. 

2. Pro obě etapy vyřazování doporučuji zajistit ventilační systémy s  osazením 

detekce požáru před aerosolovými filtry osazenými na těchto VZT systémech a 

osazení protipožárních klapek před tyto filtry.  

3. Z hlediska zabezpečení JB je nutné zvýšit požární odolnost nosných konstrukcí 

pro SO, jejichž dlouhodobější využití je předpokládané. Pro objekty, jejichž část 

nosné konstrukce je jedna z možností opatřit hlavní nosné sloupy opatřené 

protipožárním nástřikem.  

4. Je třeba identifikovat požární úseky bloků, kde je nadměrná požární zátěž. Na 

vylepšení současného stavu doporučuji instalovat hlásiče požárů a zapojit je do 

systému detekce. 

5. Operátoři bloku budou mít k dispozici předpisy na ruční uvedení hasicích 

systémů do činnosti. Tyto přepisy budou zastaralé a je třeba je dát do souladu se 

současným protipožárním zabezpečením bloku. 
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22 Plán běžné demolice a demontáže (CDDP) 
 

Cílem je vypracovat plán demontáže a demolice tak, aby práce byla 

provedena bez rizik, bezpečně a správným způsobem, aby zvolená strategie 

realizace demolice byla úplně popracovaná a byly k dispozici záznamy elektrárny, 

provozní a údržbová historie se všemi aspekty, o kterých musí demoliční tým v 

rámci zprávy z vyřazování vědet. Jsou k dispozici následující možnosti realizace 

demoličních prací: 

 

1) Využití specializovaného zhotovitele demoličních prací s rozsáhlými 

 zkušenostmi  

2)  Využití vlastních pracovníků proškolených pro tento účel 

3)  Smíšená strategie (využití vlastních pracovníků pro technicky jednodušší  

 práce a specializovaného zhotovitele pro specifické aspekty) 

 

Ve skutečnosti bude pro JE pravděpodobně využito řešení složené 

organizace, protože na pracích budou podílet specializovaní dodavatelé, i vlastní 

personál. Předtím než bude možné nalézt optimální řešení, bude nutné provést 

hodnocení dodavatelů a schopností podpůrného personálu JE. Takové optimum 

vyváží potřebu přeřazení zaměstnanců na jiné práce a zároveň nedostatek znalostí. 

Také je možné posoudit nutnost proškolení a zkušenosti a specializované zařízení, 

které je možné získat od externího dodavatele. 

 

22.1 Techniky demolice 
 

Tato část práce popisuje některé otázky, které je třeba zohlednit při používání 

technik demolice, které jsou k dispozici. Ve skutečnosti se bude využívat několik 

těchto technik samostatně a společně pro každou stavbu nebo budovu, která se má 

zbourat. Každá technika bude vyžadovat zvláštní bezpečnostní opatření, které spolu s 

hodnocením rizika určí metodu práce. 

 

- Ruční demolice, řezání za horka, ruční demontáž,  

- Demolice strojem, strojem se středním a vysokým dosahem,  

- Dálkově ovládanými stroji a robotickými zařízeními,  

- Kompaktními stroji s hydraulickým příslušenstvím 
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Obr. č. 28 : strojem ovládaný hořák pro kyslíko-propanové řezání za tepla 
 

 

 

Všude, kde to bude možné, by stavby nebo prvky staveb měly být demolované 

strojem ovládaným buď z chráněné kabiny nebo dálkově ovládaným strojem. Je 

důležité zajistit, aby použité stroje a zařízení odpovídaly typu a umístění bourané 

stavby. Vybavení a příslušenství strojů pro účely demolic se v posledním desetiletí 

prudce vyvíjely. 

Tento druh demolice musí být naplánován a připraven kompetentními inženýry a 

stroje musí být provozovány vyškolenými a kompetentními strojníky se zkušenostmi 

při bourání podobných staveb. 

 

22.2 Strojovna turbíny JE  

Ve strojovně turbíny budou v 1. fázi vyřazování prováděny hlavní demontážní 

práce / odstraňování zařízení. Tento popis se proto zaměřuje na vnitřní konstrukce a 

ne stavební konstrukci budovy, která bude využita i ve 2. etapě vyřazování. 

Budova představuje velkou halu, v níž se nacházejí čtyři parní turbogenerátory a 

příslušná zařízení pro úpravu páry. Turbíny jsou seskupeny do dvou párů, přičemž 

každý pár byl zásobován jedním ze dvou reaktorů. Tyto jsou označeny jako 1. a 2. 

Blok. 1. blok se nachází v západní části strojovny, 2. blok ve východní části 
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Obr. č. 29: Strojovna turbíny, vnitřní pohled na turbogenerátory 

 

Turbogenerátory jsou namontované na betonových podstavcích s integrovanými 

pracovními plošinami na mezipatře. 

 

22.3 Rozsah prací 

 

Obecný rozsah prací většinou definován provozovatelem jako např.: 

 Běžná demontáž zařízení a demontáž strojovny, avšak se zachováním 

rozvodů vody, elektrické energie, stlač.vzduchu a topení pro budoucí využití 

 Odstranění základů turbogenerátorů  

 Zachování dočasného přípoje páry a demineralizované a technické vody  

 

Cílem je uvolnit vnitřní prostor budovy za účelem jejího využití během 2. etapy 

(radiologická demontáž a demolice). 
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Poznámky k navrhovanému rozsahu: 

 Pokus o zachování stávajících rozvodů vody, elektrické energie, stlačeného 

vzduchu a topení během odstraňování zařízení a demontáže není zcela 

bezpečný a praktický 

 Je třeba nainstalovat hlavní přívod pro vyřazování, který se bude využívat 

pro práce na demontáži zařízení, vč. stropního osvětlení a jeřábů 

 Vytápění a osvětlení byly obecně projektovány pro činnosti ve strojovně 

turbíny a bude absolutně nevhodné pro činnosti 2. etapy vyřazování 

 Bude mimořádně obtížné identifikovat a chránit jednotlivé kabely na 

kabelových lávkách, stejně bude nebezpečné pokoušet se odstranit 

redundantní kabely, zatímco některé budou živé 

 Jakékoliv vedení, využívající stejné montážní opěry nebo vedené vedle 

konstrukcí, které mají být odstraněny, by měly být odstraněny s 

redundantními systémy v 1. etapě 

 Podle potřeby by měly být vytvořeny dočasné inženýrské sítě pro výkon 

demontážních činností a odstraňování zařízení; může se přitom jednat o 

mobilní systémy nebo náhradní systém, který bude trasován tak, aby se 

předešlo střetu s plánovanými pracemi 

 Vedení a sítě potřebné pro fungování budovy po 1. etapě vyřazování by měly 

být nainstalovány po ukončení odstraňování zařízení a demontážních prací a 

měly by být navrženy specificky pro plánované využití budovy 

 Jakékoliv bezpečnostní / havarijní systémy, které mají zůstat funkční během 

výkonu úkolů v rámci 1. etapy by měly být přeloženy tak, aby se předešlo 

střetu s pracovními oblastmi, resp. by měly být nainstalovány dočasné 

systémy. 

 doporučení použít mobilní zařízení 

 

22.4 Hlavní zásady pro stanovení pořadí prací 
 

 Prozkoumání zprávy z běžného vyřazování s cílem potvrdit aktuální stav 

zařízení a identifikovat všechny zbývající nebezpečí pro každý systém 

 Příprava podrobných plánů, vytvoření robustního systému řízení prací a 

provedení všech přípravných prací 

 Odstranění všech izolačních materiálů (azbest, umělá min. vlákna a obklady) 

 Přístupové platformy zhotovené pro odstranění izolací zůstanou postaveny 

tak, aby bylo možné identifikovat pozice pro řezání, jejich vyznačení na 

obnažených potrubích 

 Odstranit všechna zařízení na délce strany budovy a vytvoření pracovně-

přepravního koridoru. 
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22.5 Přípravné plánování 

 
Před zahájením běžné demolice je třeba přezkoumání zprávy z běžného 

vyřazování s cílem určit stav každého systému a ověřit, zda byly dokončeny izolace, 

ukončení a vyprázdnění systémů. Dále vytvořit seznam nebezpečí pro každý systém 

nebo oblast a zajistit, aby tato nebezpečí byla zohledněna při vypracovávání 

dokumentace bezpečného systému práce a identifikovat jakékoliv zvláštní 

bezpečnostní nebo ochranné opatření, které mohou být nezbytná pro konkrétní 

oblasti. 

 

22.6 Detailní plánování a přípravné práce 

 
 Zapracovat požadavky vyplývající z přezkoumání bezpečnostní dokumentace  

 Vypracovat plán pro každou podoblast, přitom věnovat zvláštní pozornost 

rozhraním mezi jednotlivými oblastmi 

 Navrhnout jakékoliv náhradní systémy, které budou použity při odstraňování 

zařízení a demontážních pracích, a získejte potřebné souhlasy 

 Vyhodnotit zjištěná rizika spojená s těmito plány a zapracujte jakákoli 

zmírňující opatření, pokud budou potřeba 

 vypracovat plány kvality s cílem určit hlavní etapy a body pro měření 

pokroku, o opatření v případě výchylek ze stanoveného plánu 

 identifikovat příležitosti ke zlepšení efektivity, jako například paralelní 

práce, práce ve směnách a disponibilita rezervní pracovní síly 

 zvážit požadavky na infrastrukturu pro každou etapu úkolu - tyto se budou 

pravděpodobně lišit během pokroku prací. Sem patří: 

 

o Dočasné rozvody (elektřina, stlačený vzduch, voda, atd.) 

o Nouzová opatření 

o Zajištění navazujících služeb a infrastruktury  

o Požadavky na bezpečnost a pracovní vybavení  

Pro kontrolu a řízení demontážních prací, odstraňování zařízení a demolice SO 

by měla být zřízena specifická skupina pro demolici. Tato skupina by měla být zcela 

nezávislá na skupině pro vyřazování a skupině odpadového hospodářství, přičemž 

rozhraní mezi nimi by měly být jasně definována. Skupinu pro demolici by měl vést 

manažer s rozsáhlými zkušenostmi s demoličními pracemi, který by měl být podřízen 

hlavnímu projekt. manažerovi pro vyřazování. 
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23 Optimalizace vyřazovaní elektrárny  

 
Abychom dosáhli konečného stavu rozebírání a abychom mohli elektrárnu 

zdemolovat, potřebujeme nejprve demontovat původní zřízení a dosáhnout prázdné 

místnosti. Abychom se dostali k prázdným místnostem, neměly by v nich být 

potrubí, kabely a abychom k tomu zajistili hlavní servisní úkony, doporučuji 

pořídit mobilní zařízení, která budou plnit funkci chlazení, ventilace a dodávky el. 

energie a elektrárnu modifikovat. Cíl je minimalizovat nároky na údržbu a 

zbytkové operace. Důležité systémy, nově přivedeny ze vnějšku JE, musí stále 

poskytovat důležité funkce (viz obr. č. 30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 30: Servisní infrastruktura pomocí mobilních přípojných bodů 

 

 

23.1 Opětovné využití prostor JE jako další důležitý faktor 

 

Postuné vyřazování a opětovné použití elektrárenské oblasti může urychlit 

úspěch projektu vyřazování. Náklady na servisní operace lze výrazně snížit tím, že 

se sníží počet budov a plocha. Plocha pozemku elektrárny může být prodána a 

generuje příjmy. Další již uvolněná oblast elektrárny se dá nabídnout 
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k průmyslovému využití. To je prospěšné např. z hlediska zaměstnanosti a může 

generovat zisk pro místní komunitu.  

 

Obr. č. 31: Postupné snižování území JE (ilustrační foto) 

 

Na pravé straně na obrázku č. 31 je žlutě vidět část, která je již uvolněná 

z atomového zákona. Část, která se uvolňuje je zaznačena červenou barvou (čeká 

na licenci) a zbývající zařízení (modrá) se aktuálně redukuje. Oblast elektrárny se 

na základě povolení ÚJD postupně může vyjímat z atomového zákona a využívat 

na jiné účely. 

 

 

23.2 Optimalizace provozu služeb - klíčové prvky 

 

- Z hlediska další přípravy a v průběhu demontáže musí být nadále zabezpečeny 

další funkce, které musí být neustále udržovány (mobilním zařízením) 

o Dodávka elektřiny 

o Odsávání vzduchu 

o Zajištění chlazení v kontrolované oblasti 

 

 

 

zbývající 

zařízení 

 

monitorované 

území 
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- Poskytnutí požadovaných dodávek mobilním zařízením (zvýšení flexibility) 

o Systém osvětlení / alarm 

o Spínače / distribuce elektřiny 

o Dodávka pro demontážní práce ze vnějšku (optimalizace 

zbytkových servisních operací) 

Pro dodávku elektřiny jsme měli velkou rozvodnu, a aby se mohlo 

zdemolovat celé zařízení, bude elektřina dodávána ze vnějšku malým mobilním 

zařízením, které se dá znova použít. 

Pro zajistění zdroje napájení je možno použít modifikovanou rozvodnu, 

jako např. na JE Müllheim-Kährlich v Německu, bylo použito mobilní zařízení. 

Náklady na údržbu jsou nižší, což přináší úspory z dalšího provozování a možnost 

okamžité demolice již nepotřebného zastaralého zařízení JE. 

 

 

 

Obr. č. 32: Postupné nahrazení zbývajících objektů JE (ilustr. foto) 
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23.3 Návrh na odprodej některých zařízení k dalšímu využití 

 

Cíl je vypracovat plán demontáže a demolice tak, aby D&D byla provedena co 

nejekonomičtějším způsobem. K odprodeji jsou navrženy následující systémy: 

 

Nezávislý chladicí systém a systém rychlého odpojení reaktoru. 

- deinstalace super-havarijních napájecích čerpadel 

- bezpečnostních systémů,  

- včetně super-havarijního napájení ECCS. 

S konečným odpojením JE ztratily systémy ECCS svoji funkci, ale hodily 

by se pro jiné JE např. Arménskou JE jako cílového zákazníka. Starší elektrárny 

typu VVER 440 typu V230 systém ECCS ještě nemají. Předtím provedený 

průzkum trhu ukazuje nové možnosti nasazení pro technicky bezchybné části.  

V důsledku ukončování provozu JE (blok 1 a 2) a její vyřazování se 

technologická zařízení této elektrárny jako čerpadla, armatury, řídící systémy, 

měřící přístroje, generátory, transformátory, včetně nepoužitých náhradních dílů 

staly pro JE již nepotřebné. Díky kvalitní údržbě a provedeným rekonstrukcím je 

však funkčnost a bezpečnost dotčených komponentů zachována a jsou stále 

využitelné k jejich původnímu určení, zejména v rámci údržby, resp. rekonstrukce 

obdobných zařízení. To platí zejména pro nekontaminované díly, které se dají 

použít na jiných JE. 

Z ekonomického zhodnocení a ze zkušeností z jiných JE vyplývá, že při 

odprodeji stávajících zařízení a úplné likvidaci kovových části a strojního zařízení 

JE, které se dají do sběru je možno docílit přídavnou úsporu.  

 

24 Závěr 

 

Aktivity vyřazování JE musí být provedeny s celkovým cílem dosáhnout 

postupného a systematického snižování radiologických rizik a musí být prováděny 

na základě důkladného předběžného plánování a hodnocení a na jejich základě 

získané licence pro vyřazování. 

Bez získání licence není možno provádět demontáž a vyřazení JE 

z provozu. Licence se uděluje na základě zpracovaných plánů a postupů 

demontáže a likvidace JE. Licence je udělena pouze tehdy, jestliže zpracované 

plány a postupy zaručují bezpečnost pracovníků, veřejnosti a nezávadnost 
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demontáže vzhledem k životnímu prostředí v průběhu a po vyřazení JE z 

 provozu. 

V této disertační práci je zpracován obecný postup a metodika jednak pro 

demontáž a likvidaci JE jako celku a také obecná metodika kritérií a postupů pro 

získání licence potřebné pro demontáž JE. 

Získání licence vyžaduje naplnění předpisů a ustanovení daných 

atomovým zákonem a dalšími návaznými legislativními normami, a doporučeními 

jako od IAEA, WENRA, OECD a NRC a strategie EU pro vyřazování JE z 

provozu, jejichž důkladnou analýzu jsem provedl.  

Seznam aplikovatelných a relevantních zkušeností byl vytvořen na 

základě důkladné analýzy struktury regulí jaderného dozoru. V principu se jedná o 

zabezpečení v následujících krocích: 

 Během demontáže musí veškeré činnosti odpovídat všem příslušným 

předpisům týkající  se bezpečnosti a hygieny práce. 

 Veškeré aktivity a vlivy demontáže JE nesmí mít vliv na ŽP 

 Je třeba dodržet ALARA princip a splnění předepsaných RA kritérií 

 Dodržet všechny zákonné normy a další předpisy týkající se oblasti a 

likvidace  JE 

 Dodržet předpisy dané normami úřadu jaderného dozoru v dané zemi,  

 Případně dodržet jiné předpisy dané lokality i návazných lokalit 

související s likvidací JE 

Demontáž a likvidace JE vzhledem k jejich charakteru nutně vyžaduje 

zajištění celkové kvality systému přípravy a řízení této činnosti. Při demontáži a 

likvidaci JE je nutné brát zřetel především na bezpečnost a na efektivnost a 

ekonomiku této činnosti. 

Efektivnost této činnosti je obvykle závislá na následujících faktorech: 

 Na provozovateli a jeho startegii, finančních a technických možnostech 

 Na výběru společnosti, která bude provádět demontáž a likvidaci dané JE 

a na vybraných technologiích likvidace  

 Na dalším možném využití některých dílců konstr. celků a součástí a 

využitím materiálu, recyklace materiálu apod. 

Z doposud získaných zkušeností jsou přibližné demoliční náklady na 

jeden blok JE ca. 600tis Euro. Tato částka je hrazena z nukleárních fondů, na které 
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přispívá ve většině zemí provozovatel JE smluvenou částkou za každou vyrobenou 

MWh el. energie. 

 

 

Obr.č.33: Rozpětí nákladů demontáže 

 

Podle mého odhadu a studie, kterou jsem provedl, by se celkové 

demoliční náklady daly snížit ca. o 16 %. Snížení je možné na základě mnou 

doporučených opatření:  

 

 Volbou vhodné strategie demontáže,    

 použitím mobilních zařízení,    

 využitím pracovní síly provozovatele JE, 

 výběrem specializovaných firem pro některé činnosti,  

 s ohledem na budoucí možné využití budov ploch, příp. jiných zařízení, 

 odprodejem použitelných dílců a zařízení. 
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Obr. č. 34: náklady na vyřazování po optimalizaci 

 

 Již před plánováním vyřazování je třeba provézt prúzkum trhu a najít 

zájemce o všechna technologická vybavení JE, např. dieselgenerátory, 

které se budou nahrazovat mobilním zařízením jako i další nepotřebné 

technologie, a na základě nového využití objasnit organizační a technický 

postup jejich demontáže a odprodeje. Dieselgenerátory je možno 

odprodat např. průmyslovému podniku na zajištění nouzového zdroje 

energie.  

 Vyřazování a demontáž každé JE vyžaduje důkladnou přípravu projektu, 

s ohledem na strategii budoucího využití, a nutnost licencováni 

demontážních prací. Proto doporučuji důkladnou přípravu s předstihem, 

5-10 let před ukončením provozu elektrárny. 

 Úspěšnost prodeje konstrukčních celků a zařízení k dalšímu použití 

vyžaduje dle mého názoru rozsáhlou studii s dopadem na standardizaci 
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některých konstrukčních celků a zařízení již při vývoji a konstrukci JE 

(modulární řešení) apod. 

 Vybraná metodika plánování a přípravy na proces rozebírání již dlouho 

před procesem samotným ještě v době provozu JE, se zohledněním 

navrhovaných zlepšení budou chránit lidské zdraví, životní prostředí a 

budou splňovat aplikovatelné a relevantní požadavky radiační ochrany, 

manipulace, přepravy a uložení RAO.  

 U nás v této oblasti zatím zkušenosti z demontáže a nakládání s 

komponenty JE nebyly a proto tato vykonaná práce má položit základ a 

příspěvek pro tyto projekty v budoucnu. 

 Zkušenosti z předešlých podobných několika projektů na zmíněných JE v 

Evropě a ve světě tento postup potvrdily. 

 Tento úkol návrhu nezbytných plánů a postupů spojených se získáním 

licence pro rozebírání kterékoliv JE se má stát teoretickým přínosem této 

práce do budoucna. Praktický přínos je ten, že se daná metodika již 

prakticky provádí a je ověřena v praxi. 
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